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Onderzoek over de toepassing van de steriele mannetjes 
techniek bij Dermatobia hominis (L., Jr.). 

door 

J. A. JOBSEN 

Plantenziektenkundige Dienst, W ageningen 

Dermatobia hominis (Diptera: Cuterebridae) heeft entomologisch gezien enkele 

interessante eigenschappen en is bovendien van groot ekonomisch belang. Toch 

was er nooit veel serieus onderzoek over verricht. De literatuur is vaak een ver¬ 

zameling van min of meer toevallige waarnemingen van priesters, ontdekkings¬ 

reizigers, artsen en een enkele entomoloog. Had het hieronder vermelde onderzoek 

niet plaatsgevonden, dan was het, bij wijze van spreken, niet misplaatst om hier 

het dagboek van Chè Guevara als de meest recente bron te vermelden: op 11 

januari 1967 hebben zijn mannen er veel last van gehad. 

Levenscyclus: Het meest unieke fenomeen is de gewoonte van D. hominis 

om zijn eieren af te zetten op het achterlijf van een andere dipteer. Als de larven 

volledig ontwikkeld zijn, kunnen ze gewekt worden door de warmte van een 

potentiële, door de vector bezochte gastheer. De larve dringt rechtstreeks de (on¬ 

geschonden) huid binnen. Op deze zelfde plaats blijft het zijn hele larvale leven 

lang zitten. De volgroeide larve verlaat de gastheer, graaft zich in de grond en 

verpopt daar. 

Het projekt: Het idee was afkomstig van een, aan een Centraal-Ameri¬ 

kaanse organisatie, werkzaam op het gebied van plant- en dierziekten, toegevoegde 

Deense FAO-adviseur, een veearts. Het was de tijd (1962) dat iedereen onder de 

indruk was van het sukses met de ,,screw-worm”. D. hominis is ook z’n myiasis 
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veroorzakende vlieg; bovendien was er een gunstige bijkomstigheid als de smalle 

landengte van Centraal-Amerika. Welwillende medewerking van de USDA, de 

IAEA, de Deense en de Hondureense regering bliezen het projekt leven in. Begon¬ 

nen in 1964, waren de eerste drie jaar produktief en hoopgevend. Daarna ging 

het moeilijken Hieronder wordt op enkele aspekten van het onderzoek nader 

ingegaan. 

Naam: De Engelse naam „human warble — (ook wel: bot-) fly” is niet erg 

relevant voor een insekt dat grote schade aanricht bij rundvee. De Entomological 

Society of America aanvaardde dan ook de in Centraal-Amerika meest gebruikte 

naam „tórsalo”. 

Schade: De gastheer-reeks is groot: hond, kat, aap, puma, ezel, paard, schaap, 

konijn, jaguar, ook de mens, maar de grootste aantallen komen voor in rundvee, 

waar ook de grootste schade wordt aangericht. De meest duidelijke schade wordt 

gedaan aan de huid, maar ook de vlees- en melkproduktie kunnen behoorlijk ge¬ 

drukt worden. Kalveren kunnen er, samen met b.v. infekties van darmparasieten, 

aan doodgaan. Bij flink besmette dieren werden sterke anemie en maximale aan¬ 

tallen leucocyten gevonden. Ruwe schattingen van de schade in Honduras gaven 

een bedrag van 2 miljoen dollar. Voor heel Latijns-Amerika moet dit dan meer 

dan $ 200,—- miljoen zijn. 

Laboratoriumkolonie: Uitgaande van in koeien gekweekte volwas¬ 

sen larven is onderzoek gedaan naar: optimale kondities voor verpopping (grond¬ 

soort, vochtgehalte, temperatuur), duur popstadium, uitkomen van de vliegen, 

optimale omstandigheden voor paring en ovipositie (huisvliegen bleken redelijk 

goed te voldoen als vektoren) en het bewaren van de eieren. Het zo verkregen 

materiaal werd gebruikt in studies over de biologie en kunstmatige media. 

Biologie: Onder laboratoriumomstandigheden werden waarnemingen ge¬ 

daan over het paringsgedrag. Seksuele rijpheid bereiken beide seksen ll/2—4 uur 

na het uitkomen. Bij het vinden van het wijfje door het mannetje lijken vooral 

visuele stimuli een rol te spelen, een geur niet. Beide seksen kunnen verscheidene 

keren paren. In het veld werden nooit mannetjes gevonden, hoeveel daar ook 

naar gezocht is, vooral na een publikatie door Guimaraes (1966), die achteraf 

in bewaard materiaal vaststelde dat hij louter mannetjes had gevangen. De moge¬ 

lijkheid van het bestaan van verzamelplaatsen („aggregation sites”) is aanwezig, 

met alle mogelijkheden en moeilijkheden voor de uitvoering van de steriele manne¬ 

tjes techniek van dien. 

Veel werk is gedaan aan het ovipositiegedrag. Geschikte vektoren worden in de 

vlucht gevangen. De eieren kunnen aan beide kanten van het abdomen worden 

afgezet. De geschiktheid van de vektor en het aantal erop afgezette eieren worden 

vooral bepaald door de grootte van het insekt. Soorten uit de geslachten Sarcopro- 

musca en Fannia bleken het belangrijkst. 

Tórsalo komt voor van het zuiden van Mexico tot in het noorden van Argen¬ 

tinië. De optimale omstandigheden voor de soort vallen samen met die voor de 

produktie van koffie: vochtig en vrij koel; vandaar ook het talrijk zijn op een 

hoogte tussen 600 en 1200 m. De meest bepalende faktor hierin is de geschiktheid 

van de bodem voor de poppen. 

Bestraling: Met betrekkelijk weinig proeven kon worden vastgesteld dat 
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met 7500 R (geproduceerd door een CoG0-bron) toegepast op ongeveer 5/7 van de 

ontwikkelingsduur van de pop, een bijna volledige steriliteit kon worden verkregen 

bij beide seksen, zonder dat dat de levensvatbaarheid of de seksuele potentie 

nadelig beïnvloedde. 

Kweken op kunstmatig medium: Voor de produktie van de aan¬ 

tallen insekten die in dergelijke programma’s worden gebruikt, is een goedkope 

massale wijze van kweken gewenst: als regel kan dat alleen op een kunstmatig 

medium. Hierover is bijzonder veel werk gedaan, met matige resultaten. Begon¬ 

nen met een medium gelijkend op dat wat in de massa-produktie van de „screw- 

worm” wordt gebruikt, zijn daarin een aantal verbeteringen tot stand gebracht 

zoals vlees met meer bindweefsel, minder vloeistof — beide vooral van belang 

voor de kleine net uitgekomen larven die zich ergens inboren en daar enige tijd 

blijven —, toevoeging van caseïne en vitaminen, ontsmetting van de larven e.d., 

die gemaakt hebben dat een klein aantal larven tot volwassenheid zijn gebracht op 

dit medium. De methode is echter verre van praktisch. De larvale duur is minstens 

5—7 maal langer dan die van de „screw-worm”. Het grootste probleem is dan 

ook het vrijwaren van het medium van kwalijke bacterie- en schimmelverontreini- 

gingen. Gezien de gewenste pH van het medium en het feit dat de tórsalo larve 

niet beweeglijk is en dus niet net zoals de „screw-worm” larve zich van veront¬ 

reinigd naar vers medium begeeft, is dat een uiterst moeilijk probleem. 

Mogelijk is kweken op dieren (ook andere dan rundvee) toch nog wel realiseer¬ 

baar. Daar is ook enig onderzoek over gedaan, evenals over de larvale morfologie, 

de ontwikkeling van de pop, in het veld voorkomende dichtheden, het effekt van 

chemische bestrijding en de aanwezigheid van parasieten. 

De voorlopige konklusie is dat onder de huidige omstandigheden de praktische 

uitvoerbaarheid van de steriele mannetjes techniek bij dit insekt geringe kansen 

heeft. 
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De inductie van sekundaire plagen in de ka toen teelt van 

California door chemische insektenbestrijding 

door 

K. G. EVELEENS 

In de katoenteeit van Californië ervaart men dikwijls dat chemische bestrijding 

van een schadelijke wants, Lygus hesperus Knight (Hemiptera, Miridae), aan¬ 

tastingen door enkele soorten rupsen van de familie der Noctuidae in de hand 

werkt. De wijze waarop dit geschiedt werd geanalyseerd in een veldstudie waarin 

één van deze sekundaire plagen, Spodoptera exigua (Hbn.), experimenteel werd 

geïnduceerd. Hiertoe werd gebruik gemaakt van de in de praktijk van de katoen- 

teelt vaak aangewende organische fosfaatverbinding dimethoate. Bespuitingen met 

dit materiaal werden gevolgd door een numerieke toename van Spodoptera-mipsen. 

De gevonden aantallen waren drie- tot viermaal zo hoog als die welke in de onbe¬ 

handelde controle optraden. Een vergelijkende analyse van het populatieverloop 

van Spodoptera in behandelde en onbehandelde percelen wees uit, dat verminder¬ 

de predatie van eieren en jonge rupsen hoofdoorzaak was van dit fenomeeen. Be¬ 

langrijke predatoren van de vroege ontwikkelingsstadia zijn de hemiptere wantsen 

Geocoris pallens Stal (Lygaeidae), O rins trïsticolor (White) (Anthocoridae), en 

Nabis americoferus Carayon (Nabidae). Alle drie deze soorten werden sterk ge¬ 

decimeerd door de bespuitingen. Een vierde predator van eieren en jonge rupsen, 

de larve van Chrysopa carnea (Neuroptera, Chrysopidae), bleek immuun voor het 

bestrij dingsmiddel. 

Een evaluatie van de betekenis van sekundaire plagen in de praktijk van insek¬ 

tenbestrijding in de katoen vereist kennis van de ekonomische schadelijkheids- 

niveaus van zowel Lygus hesperus als de sekundaire plagen welke worden ge¬ 

ïnduceerd door bespuitingen tegen Lygus. Recente onderzoekingen door entomo¬ 

logen van de Universiteit van Californië hebben veel bijgedragen tot een beter 

begrip van de betekenis van Lygus als plaag in de katoen. Ten aanzien van de 

ekonomische schadelijkheidsniveaus van Spodoptera exigua en andere noctuide- 

rupsen tast men echter nog grotendeels in het duister. Experimenteel onderzoek op 

dit gebied wordt dikwijs gecompliceerd door het optreden van een kombinatie van 

geïnduceerde plagen, waarin het moeilijk is de betekenis van iedere soort afzonder¬ 

lijk te bepalen. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat de bespuitingen welke in 

een dergelijke studie moeten worden gebruikt, invloed kunnen uitoefenen op het 

proces van vmchtvorming en rijping van de katoen. 

Onderzoek naar bestrijdingsmogelijkheden van stengelboorders 

in de neotropen 

door 

J. van DINTHER 

Laboratorium voor Entomologie, Landbouwhogeschool, Wageningen 

Karakteristiek voor de insektenfauna van de tropen is het optreden van een 

groot aantal vlindersoorten als stengelboorders van gekultiveerde gramineeën. Het 
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merendeel van de hoorders is onder te brengen in de families Pyralidae -— met 

genera als Chilo, Diatraea, Tryporyza, Rupela — en Noctuidae, met de genera 

Busseola en Sesamia. De geslachten Diatraea en Rupela zijn neotropisch. 

Als meest verbreide en belangrijke soort in tropisch en subtropisch Amerika kan 

Diatraea saccharalis (F.) worden aangemerkt. Deze stengelboorder tast maïs, rijst, 

Sorghum, suikerriet en diverse wilde grassen aan. Schrijver besteedt voornamelijk 

aandacht aan dit insekt alsmede aan Rupela alhinella (Cr.), een stengelboorder 

van rijst, die algemeen in Suriname voorkomt. 

Biologische bestrijding 

Vanouds is in diverse suikerriet verbouwende landen getracht D, saccharalis te 

bestrijden door gebruik te maken van parasieten. De volgende voorbeelden kunnen 

dit illustreren. In 1918 introduceerde Holloway in Louisiana de uit Cuba afkom¬ 

stige tachinide Lixophaga diatraeae. In 1933 bracht Myers de tachinide Meta- 

gonistylum mineuse uit het Amazonegebied naar Guyana over. Van hieruit volg¬ 

den introducties in diverse andere Caraïbische landen. Dank zij een door Scara- 
muzza op Cuba in 1930 ontwikkelde techniek konden beide sluip vliegen onder 

laboratorium condities op grote schaal op Diatraea-mpszn. gekweekt worden. 

Massakweken van lokale L richo gramma spp. met behulp van Sitotroga cerealella 

eitjes werden eveneens opgezet, o.a. sedert 1929 door Flanders in Louisiana en 

Tucker in Barbados. In de jaren 1924/25 vond in Puerto Rico door Box de 

introductie plaats van de uit Guyana afkomstige braconide Agathis stigmaterus. 

De praktische resultaten bleken in de loop der jaren erg wisselvallig en vaak 

teleurstellend. In Louisiana werd reeds in 1936 officieel gestopt met de Tl rich o- 

gramma-methode. Toch bleef in de neotropen, speciaal van Engelse zijde, de 

belangstelling voor de biologische bestrijding van hoorders bestaan. Heden ten 

dage neemt het West Indian Station van het Commonwealth Institute of Biological 

Control, Trinidad, nog steeds een belangrijke plaats in. Dit station werkt intensief 

samen met zusterinstellingen, o.a. in Pakistan, India en Uganda. Een van haar 

recente successen vormt de sinds 1966 uit India in Barbados geïntroduceerde en 

aldaar op grote schaal gekweekte sluipwesp Apanteles flavipes. De D. saccharalis- 

aantasting daalde van 15% vóór 1966 tot 6% en minder in 1970. 

Van Franse en Cubaanse zijde worden gunstige resultaten vermeld van de 

massa-kweek van Lixophaga diatraeae in Guadeloupe en op Cuba. In Venezuela 

wordt succes geboekt in een 8000 ha groot suikerrietareaal in de Aragua vallei, 

waar gekweekte Metagonistylum mineuse vliegen regelmatig worden uitgezet; de 

aantasting door D. saccharalis en enkele andere verwante hoorders verminderde 

van 16% in 1947 tot 2% in 1968. 

Binnen de O.LL.B. (Organisation Internationale de Lutte Biologique) werd in 

1970 een werkgroep ,,Stengelboorders van gekultiveerde gramineeën in de tropen” 

gevormd, die tot doel heeft kontakten tussen de onderzoekers, speciaal in de ver¬ 

schillende regio’s zoals de neotropen en Afrika, te bevorderen en het onderzoek 

te coördineren. 

Chemische bestrijding; geïntegreerde bestrijding 

In het algemeen heeft men in de neotropen aan de chemische bestrijding van 
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stengelboorders, met name van D. saccharalis in suikerriet, weinig waarde gehecht. 

De vijf en meer elkaar overlappende vlindergeneraties per jaar, de verborgen 

levenswijze van de hoorders alsmede de regenval blijken ongunstige faktoren. De 

slechte bestrijdingservaringen zijn in feite oorzaak van het vele onderzoek naar de 

biologische bestrijdingsmogelijkheden. 

Voor het subtropische Louisiana ligt de situatie anders. Hier hebben de Dia- 

traea-xhichten als gevolg van het winterseizoen (november—maart) een regel¬ 

matiger verloop en treedt overlapping in de eerste generaties weinig op. D. sac¬ 

charalis wordt er effektief op grote schaal chemisch bestreden. Als gevolg van 

endrin resistentie gebruikt men thans azinphosmethyl. Het aantal behandelingen 

kon van 12 teruggebracht worden tot 3 voornamelijk dank zij het vaststellen van 

een ekonomische schadedrempel ( 5 % stengelaantasting) en het regelmatig bepalen 

van de populatiedichtheden. Beperkt insecticidegebruik komt de nuttige arthro¬ 

pode bodemfauna (predatoren als Carabiden, mieren en spinnen) ten goede. 

Waar in de neotropen een biologische bestrijding toepassing vindt, dient uiterste 

voorzichtigheid betracht te worden bij de beteugeling van niet-boorder plagen. 

Zo wordt in Aragua, Venezuela, waar van tijd tot tijd schade van sprinkhanen te 

verwachten is, alleen lokaas aangewend, b.v. melasse vermengd met dipterex. Op 

Cuba werd ter bescherming van Lixophaga diatraeae in 1961 het gebruik van 

insecticiden in suikerriet verboden. 

In gebieden waar niet-boorder plagen een permanente bedreiging vormen, maakt 

de biologische bestrijding weinig of geen kans. Als voorbeeld is Trinidad te 

noemen, waar de zeer schadelijke schuimcicade Aeneolamia varia saccharina 

chemisch bestreden moet worden. 

Onderzoek in Suriname 

Op het Celos, Paramaribo, wordt door Ir. P. Hummelen sedert 1969 onderzoek 

verricht over het optreden van D. saccharalis en Rupela albinella in rijst en de 

betekenis van de inheemse natuurlijke vijanden van deze hoorders. Rijst is het 

voornaamste gewas in Suriname (20.000 ha kleinlandbouwareaal, 10.000 ha groot- 

landbouwbedrijf). De perspektieven voor een eventuele introduktie van een 

exotische parasiet kunnen hierdoor t.z.t. beter worden beoordeeld. Vooralsnog lijkt 

de aantasting van beide hoorders in het kleinlandbouwareaal — men heeft hier 

slechts één rijstoogst per jaar — gering te zijn. 

Vroeger onderzoek (1958—1961) in het gemechaniseerde grootlandbouwbedrijf 

„Wageningen”, West-Suriname, waar twee keer per jaar rijst verbouwd wordt, 

toonde aan dat de totale boorderaantasting gemiddeld 8—15% bedroeg. Een 

gelukkige omstandigheid is dat de weinig schadelijke R. albinella er sterk 

domineert. In 1958 was de Rupela-Diatraea verhouding 22 : 1. 

Een biologische bestrijding zal in dit groot landbouwbedrijf kansloos zijn als 

gevolg van de aanwezigheid van een tamelijk omvangrijk rijstplagen complex. De 

chemische bestrijding van b.v. delphaciden (Sogatodes orizicola) en zaadwantsen 

(Oebalus poe dins') behoort hier tot de noodzakelijke, elk seizoen terugkerende 

landbouwkundige maatregelen. 

Cultuurmethoden 

Op het „Wageningen” bedrijf wordt gestreefd naar een korte inzaaiperiode en 
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naar het zo weinig mogelijk laten overlappen van de oogst van het eerste rijstgewas 

en de inzaai van het tweede rijstgewas. Tevens vindt stoppelverbranding en zwarte 

braak plaats. Het zijn voornamelijk deze maatregelen die er toe hebben geleid dat 

de hoge gemiddelde boorderaantasting van 30% en meer gedurende 1954—1957, 

de beginperiode van de exploitatie van het projekt, tot het verleden behoort. 

Het kweken van boorder-resistente rij strassen is niet in het Surinaamse ver- 

edelingsprogramma opgenomen. Wel zijn uit de praktijk rassen bekend geworden 

die een betrouwbare geringere aantasting te zien gaven. Als selectie kriteria bij de 

hedendaagse kruisingen van Surinaams materiaal (SML) met Philippijnse rassen 

(IRRI) gelden o.a. groeiduur, schimmelgevoeligheid, korrelopbrengst en korrel- 

grootte. 

Péricart, J. Hémiptères. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l’Ouest-Paléarc- 
tique. Faune de l’Europe et du Bassin Méditerranéen 7, 402 pp., 1972. Prijs: 160 F. (Masson 

et Cie Editeurs, 120, Boulevard Saint-Germain, Paris (6e)). 

De wereldfauna van de drie behandelde families omvat nog geen 600 beschreven soorten. 

Het aantal soorten in Nederland, bijgewerkt volgens recentste gegevens, bedraagt 40. Er zijn 

twee redenen, waardoor deze relatief kleine wantsengroepen bekendheid genieten, nl. hun 

voedingswijze en hun reproduktiebiologie. Zij zijn van belang voor de toegepaste entomologie 

(i.h.b. de biologische of geïntegreerde bestrijding) als predatoren van fytofage insekten en 

mijten (Anthocorid.e, Microphysidae) en voor de medische entomologie als bloedzuigers 

van warmbloedigen (Cimicidae). Enkele Anthocoridae kunnen bij gelegenheid als fytofagen 

optreden. De traumatische inseminatie, die door alle Anthocoridae en Cimicidae wordt toe¬ 

gepast in talrijke variaties, heeft merkwaardige anatomische en fysiologische veranderingen 

ten gevolge gehad; het is van fundamenteel wetenschappelijke betekenis de evolutie van dit 

fenomeen te analyseren. 

Het boek onder recensie is zonder meer van een biezondere klasse. De prestatie van de 

auteur is nog bewonderenswaardiger, wanneer men bedenkt, dat PÉRICART een vrije-tijd 

entomoloog is (zijn beroep is electro-technisch ingenieur). 

Indeling van het boek: 

Introduktie (5 pag. ). Algemeen gedeelte (69 pag.). Dit hoofdstuk vat de huidige kennis 

omtrent niet-systematische onderwerpen zeer goed samen, verluchtigd met talrijke foto’s en 

figuren; de laatste zijn meestal nagetekend uit publikaties van andere auteurs, soms met aan¬ 

merkelijk kwaliteitsverlies. 

Systematisch gedeelte. Dit omvat 290 pagina’s met duidelijke tabellen. Aparte sleutels zijn 

ingelast voor het determineren van het laatste larvestadium tot op het genus. De informatie 

bijeengebracht onder elke soort is van een grote volledigheid. 

De illustraties zijn talrijk en voor het merendeel origineel (genummerd als figuren 36 tot 

198, maar in werkelijkheid ruim 700 tekeningen omvattend!; gedetailleerde totaalbeelden van 

de soorten, lijntekeningen van Strukturen en verspreidingskaarten). Als gevolg van deze revisie 

dient de naamgeving van enkele bij ons voorkomende soorten veranderd te worden (de stand 

van zaken omtrent de Cimicidae werd in de Ent. Ber., Amst. 28: 19—20, 1968, besproken): 

Anthocoris minki Dohrn. (op populier in Pemphzgus-gallen). 

Anthocoris simulans Reuter (op Fraxznus, voorheen beschouwd als vorm van minki; Péri¬ 

cart en ondergetekende zullen t.z.t. op de biosystematiek van dit soortenduo terugkomen). 

Anthocoris Sibiriens Reuter (voorheen vermeld als A. piloszes Jak). 

Myrmedobia exilis Fallen (voorheen vermeld als M. tenellus Zett.). 

De arceringen op de verbreidingskaarten tonen aan dat het verspreidingsgebied van een kleine 
tiental soorten onze zuid-oost grens dicht benadert. 

De inhoud van het boek gaat gelukkig ver uit boven het bestek van wat men in een Fauna- 

deel kan verwachten; het bevat tevens een bron van belangrijke informatie voor de niet- 
specialist. — R. H. Cobben. 
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Schadelijke Insekten in 1972 
door 

G. van RÖSSEM, C. F. van de BUND en H. C. BURGER 

Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen 

Het werk op de Entomologische Afdeling van de Plantenziektenkundige Dienst 

wordt altijd in sterke mate beïnvloed door het weer. Dit is door ons al vaak 

vermeld en voor een belangrijk deel ten gevolge daarvan heeft elk jaar wel zijn 

karakteristieke plagen of insekten, die door hun talrijkheid de aandacht trekken. 

Van het weer kan worden gezegd, dat we een zeer zachte winter hebben gehad 

en een warme maand maart, terwijl de rest van het voorjaar koud was en de zomer 

aan de koele kant. 

Het koude weer in april had tot gevolg dat op vele plaatsen belangrijke schade 

werd ondervonden van de springstaart Onychiurus armatus (Tullb.) in ontkiemend 

bietenzaad en de jonge plantjes hiervan. In een groot aantal gevallen moest op¬ 

nieuw worden gezaaid. Wij hebben er al eerder op gewezen dat in de bietenteelt 

het optreden van springstaarten in toenemende mate wordt waargenomen. Vroeger 

kwam dit niet veel voor doordat er breedwerpig en dik werd gezaaid en er 

bovendien veel onkruid opkwam. Dit toenemende schadelijk optreden hangt in 

hoofdzaak samen met de ontwikkeling van arbeidsbesparende teeltmethoden, die 

er toe leiden dat de flora en fauna van de akkers steeds armer en eenzijdiger 

worden. Bij koud weer in het voorjaar kunnen de springstaarten nu door stagnatie 

in de groei van het gewas de plantjes in ernstige mate aantasten (van Rossem 

et al., 1966). 

Ook was er plaatselijk aanzienlijke schade in spinazie door bovengenoemde 

springstaart. 

Als gevolg van de zachte winter kon dit jaar de groene sparreluis, Elatobium 

abietimim (Wik.) massaal optreden. De gewone fijnspar, Picea abies, heeft over 

het algemeen niet of weinig van de aantasting door deze bladluis te lijden, maar 

sitkaspar en blauwspar zijn hiervoor zeer gevoelig en laten hun naalden vallen, 

waardoor de bomen ernstige schade lijden en in veel gevallen afsterven. 

Een ander aspekt van ons werk is dat we in toenemende mate worden gecon¬ 

fronteerd met insekten en mijten, die door importen op grote schaal en ook door 

het toenemende internationale verkeer ongemerkt en onopzettelijk ons land binnen¬ 

komen. Ook al doordat onze inspekterende ambtenaren de instruktie hebben scherp 

op ziekten en plagen van geïmporteerde gewassen te letten, neemt het aantal 

inzendingen dat hierop betrekking heeft aanzienlijk toe. Al reeds lang worden 

allerlei houtige gewassen aan inspektie onderworpen en preventief begast. Ook 

worden vruchten uit Zuid-Europa, in het bijzonder pruimen, perziken en abrikozen 

scherp gecontroleerd. Dat dit het een en ander oplevert aan ongewenste insekten 

is wel duidelijk. Zo zijn dit seizoen bv. 16 maal San José schildluizen, Quadra- 

spidiotus perniciosus (Comst), 17 maal rupsen van Laspeyresia (molesta Busck.) 

soorten en 7 maal rupsen van de perzikboorder, An ar si a lineal ella Zeil. in ver¬ 

schillende vruchtenimporten uit verscheidene Zuid-Europese landen onderschept. 

Het gevaar dat dergelijke importzendingen kan opleveren blijkt ook nog uit 

enkele voorbeelden die in het vervolg van dit verslag zullen worden besproken. 
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DIPTERA: Itonididae 

Te Breskens werd op Crataegus een aantasting van de galmug Thomasiniana 

crataegi Barnes aangetroffen. De determinatie werd bevestigd door W. Nijveldt. 

De larven leven onder de schors van meidoorn, nadat eerst bastverwondingen zijn 

ontstaan. Deze soort is nieuw voor Nederland. In Engeland komt deze galmug 

algemeen voor, ook is hij van Duitsland sinds 1959 bekend (Küthe und Krämer, 

1959). Deze aantasting is vooral te verwachten in geknipte hagen, aangezien door 

het snoeien talrijke bastverwondingen ontstaan. Hoewel jonge takken als gevolg 

van deze aantasting kunnen afsterven, is de schade in tuinen en parken over het 

algemeen toch van weinig of geen betekenis. 

COLEOPTERA: Curculionibae 

Aan Betula enten in een kas te Zeist ontstond schade door een snuitkever 

behorend tot de soort Bar yp it hes pellucid us Boh. De stengels en bladeren werden 

aangetast. Deze snuitkever is vooral in het zuiden van ons land tamelijk gewoon. 

Hij veroorzaakt soms schade aan verschillende naald- en loofhoutsoorten. De 

schade bestaat uit vreterij aan de bast, maar ook wel aan andere delen van de plant. 

Schade in kassen is wel eens eerder geconstateerd (van Poeteren, 1941). Mogelijk 

zijn de kevertjes in de kas gekomen met bosgrond of strooisel. 

ScOLYTIDAY 

Op de zolder van een woonhuis te ’s-Gravenhage werden regelmatig kevertjes 

gevonden. Het bleken bastkevers te zijn, die wij determineerden als Dactylo- 

trypes longicollis (Wolk) ( = D, uyttenboogaarti Egg.). Deze bastkever ontwikkelt 

zich in de zaden van Phoenix canariensis. Ook in andere Phoenix-soorten komt hij 

voor. Oorspronkelijk is deze soort afkomstig van de Canarische Eilanden, maar 

komt thans waarschijnlijk ook in Zuid-Frankrijk en in andere landen rondom de 

Middellandse Zee voor (Wichmann, 1955). Het was niet duidelijk waarom deze 

kevers in dit huis optraden. Wellicht is het mogelijk dat er dadels (Phoenix 

dactyli fera) in huis zijn geweest, waarin deze kevers zich hebben kunnen ont¬ 

wikkelen. 

LEPIDOPTERA: Noctuidae 

Een insekt dat de laatste jaren verscheidene malen is onderschept is de soort 

Spodoptera litt oralis (Boisd.). De rupsen van deze zeer schadelijke en vraatzuchtige 

Noctuide vonden wij dit jaar in een importzending van Japanse Gymnocalycium 

mihanovichii. Ook ontvingen wij paprikavruchten afkomstig uit Ethiopië, waarin 

deze rupsen voorkwamen. De rupsen kunnen in kassen aan allerlei planten 

werkelijk enorme schade aanrichten. 

Tortricidae 

Op snijbloemen van anjers geïmporteerd uit San Remo (Italië) en Tunesië 

werden rupsen van de anjermot, Cacoecimorpha pronubana (Hb.) gevonden. Deze 

polyfage soort is schadelijk in anjers; zij heeft zich tot dusver niet in onze kassen 

gevestigd. 

Op Oleander, geïmporteerd uit Spanje, werd de bladroller Phile done gerningana 

(Den. et Schiff.) gevonden. Hoewel deze soort een wijde verspreiding in Europa 
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heeft, hebben wij haar nog nooit eerder gevonden. Ook Nederland behoort tot 

het verspreidingsgebied, maar het voorkomen hier wordt als niet algemeen op¬ 

gegeven (Bentinck en Diakonoff» 1968). 

Gelechiidae 

In Griekse aardappelen werden rupsen van de aardappelmot, Gnorimoschema 

(Phthorimaea) operculella (Zeil.) gevonden. De rupsen mineren in de knollen 

van aardappel en kunnen bij hoge temperaturen veel schade aanrichten. In ons 

land is de temperatuur gemiddeld te laag voor deze mot om zich in stand te kunnen 

houden. Het optreden van de aardappelmot in ons land vermeldden wij reeds 

eerder (van Rossem et al., I960). 

Lyonetiidae 

Vorig jaar (van Rossem et al., 1972) vermeldden wij de import van Strelitzia 

uit de Canarische Eilanden die in hevige mate werd aangetast door Opogona 

sacchari (Bojer) (suhcervinella (Walker)). Dit jaar trad een belangrijke plaag van 

deze soort op in een kwekerij te Waddinxveen, waarbij grote schade werd aan- 

gericht. Er werden hier allerlei cactusssoorten (o.a. Astrophytum sp.), alsmede 

verschillende Euphorbiaceeën aangetast. De rupsen bleken in staat te zijn de 

cactussen inwendig geheel te vernielen. Met behulp van de imagines die wij 

opkweekten kon thans met zekerheid worden vastgesteld dat wij met boven¬ 

genoemde soort te doen hadden. Door Heungens en van Daele (1969) wordt 

O. sacchari vermeld van Gent, waar hij aanzienlijke schade veroorzaakte in 

Sansevieria, die als stekken uit de Canarische Eilanden werden geïmporteerd. In 

Denemarken werd deze soort reeds jaren geleden in geïmporteerde bananen 

gevonden. De rupsen konden daar met allerlei cultuurplanten (o.a. sla) worden 

opgekweekt (Wolff, 1953). Voor zover wij kunnen nagaan is de eerste vondst 

in Europa vermeld door Durrant (1923): het betrof hier een enkel exemplaar 

van een vlinder die binnenshuis was gevonden te Margate in England. Zoals ook 

blijkt uit onze ervaringen gaat het om een zeer gevaarlijk insekt voor allerlei 

kasculturen en het lijkt wel waarschijnlijk dat de rupsen allerlei vlezige gewassen 

zullen kunnen aantasten. Er is dan ook dringend geadviseerd aan de kweker deze 

insekten uit te roeien en voorlopig geen materiaal uit de besmette kas over de 

afnemers te verspreiden. 

Yponomeutidae 

In Putte (N.Br.) en Zundert (N.Br.) werd een hevige aantasting op Thuja 

occidentales gevonden, veroorzaakt door een mineermot. Er werden motjes uit het 

materiaal opgekweekt, die wij wisten te determineren tot op het geslacht Ar gyres- 

thia. Het bleek ons dat het geen bekende inheemse soort was; dr. A. Diakonoff 

bevestigde dit. Bij verder onderzoek aan de hand van een monografie van Friese 

(1969) bleek geen der bekende Europese soorten met de door ons uitgekweekte 

exemplaren overeen te komen. Met behulp van een publikatie van Silver (1957) 

determineerden wij de vlindertjes ten slotte als Argyresthia thuiella (Pack.), een 

soort die in Canada voorkomt. De heer A. van Frankenhuyzen, die geïnteresseerd 

is in bladmineerders, heeft zich veel moeite gegeven om het een en ander omtrent 
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de biologie te weten te komen. Gegevens hieromtrent zullen t.z.t. worden ge¬ 

publiceerd in Entomologische Berichten. 

SPHINGIDAE 

In oktober ontvingen wij een 10-tal bijna verpoppingsrijpe rupsen van de 

ligusterpijlstaart, Sphinx ligustri L. uit Molenaarsgraaf (Alblasserwaard, Z.H.). 

De inzender, de gemeente Molenaarsgraaf, vermeldde dat deze rupsen in een plm. 

180 m lange en 2 m hoge ligusterhaag om een begraafplaats in grote aantallen 

optraden en belangrijke schade veroorzaakten door hun vreterij. Op verscheidene 

plaatsen in de haag was volledige kaalvraat geconstateerd over een lengte van 

enkele meters. Volgens de inzender was de grond onder de haag bezaaid met grote, 

zwarte uitwerpselen. Toen men de rupsen op ons verzoek wilde verzamelen om 

deze aan ons te zenden waren er nog maar kleine aantallen te vinden. De meesten 

waren waarschijnlijk reeds in de grond gekropen om te verpoppen. Dit massaal 

optreden van de ligusterpijlstaart is wel bekend (Balachowsky, 1936), maar 

voor zover wij weten niet in ons land. 

HEMIPTERA: Cimicoidea; Miridae 

Van onze ambtenaar te Aalsmeer ontvingen wij bladeren van wijfjes- en man¬ 

net j esvaren afkomstig uit het Thijssepark te Amstelveen, die een verbleking en 

soms ook wel een verbruining van het blad vertoonden. Op deze bladeren kwamen 

vele exemplaren van een wants voor die behoort tot de soort Bryocoris pteridis 

(Fallen). Deze wants leeft inderdaad op varensoorten, vooral wijfjes- en man- 

netjesvaren. Hij komt vooral voor op vochtige, beschaduwde plaatsen waar geen 

stagnerend water is en wel in hoofdzaak in bronmoerasgebieden. Aangezien deze 

biotopen in ons land weinig voorkomen en dan nog het meest in het zuiden en 

oosten van het land, is deze soort ook zeldzaam. Wel kan deze wants, waar hij 

wordt aangetroffen, talrijk zijn. 

Aleyrodoidea; Aleyrodidae 

Van de heer J. Woets te Naaldwijk ontvingen wij witte vlieg die werd aan¬ 

getroffen op Lonicera periclymenum en Kubus caesius in het Staelduinse bos te 

’s-Gravenzande. Het' bleek de soort A ley rod ss lontcerae Wik. te zijn. Deze polyfage 

soort, die o.a. leeft op Fragaria, Kubus, Oxalis, Impatiens en Lonicera is in centraal 

Europa tamelijk algemeen voorkomend. Wij weten niet of deze witte vlieg uit ons 

land bekend is, in ieder geval is zij niet gewoon. 

Coccoidea; Coccidae 

Begin mei ontvingen wij gras (in hoofdzaak bestaande uit Poa annua, Dactylis 

glom er at a en Fe stuc a rubra) van een gazon in een partikuliere tuin te Loon op 

Zand (N.Br.) waarop bovengronds grote aantallen opvallende okergele schild¬ 

luizen voorkwamen. Het bleek de soort Lecanopsis formicarum Newst. te zijn. 

Deze tot de dopluizen (Coccidae) behorende schildluis leeft het grootste deel van 

zijn leven ondergronds aan de wortels van grassen. De jonge wijfjes komen in het 

voorjaar bovengronds en klimmen dan op de grasstengels voor de paring. Daarna 

gaan ze weer naar beneden naar de bovenste bodemlaag en maken daar een losse. 
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wollige eizak om het gehele lichaam waarin de eieren worden afgezet. Deze soort 

die in ons land slechts twee maal eerder is waargenomen, nl. te Wageningen en 

te Rockanje (Z.H.), is verder in Europa bekend uit Engeland, Duitsland, Zwitser¬ 

land, Tsjechoslowakije en Zuid-Europa (Reyne, 1957). 

Eriococcidae 

Dit jaar trad de schildluis Gossyparia spuria (Modeer) op in een rij iepen, 

Ulmus sp., bij een sportveld te Zwolle. Deze zeldzame soort, die hier wel inheems 

is, kwam talrijk voor. De bomen waren in een minder gunstige conditie en ver¬ 

toonden taksterfte. Het was ons inziens niet zeker dat deze schildluizen de primaire 

beschadigers waren. Wij hebben deze soort eerder gevonden in Wageningen (van 

Rossem et al., 1968). 

PsEUDOCOCCIDAE 

Van de heer H. J. Vlug van het I.P.O. te Wageningen ontvingen wij een aantal 

Pseudococcidae waaronder we de soort Geococcus coffeae Green aantroffen. Deze 

was afkomstig van twee plaatsen nl. van een kwekerij te Aalsmeer, waar ze werd 

gevonden op de ondergrondse delen van Dieffenbachia sp., Hedera canariensis, 

Hedera sp. en Citrus sp. en van de Hortus botanicus der V.U. te Amsterdam op 

de ondergrondse delen van Washingtonia filifera, Codiaeum variegatum, Burbidgea 

schizocheila, Aglaonema modestum, Aechmea luddemanniana en Gardenia grandi- 

jiora. Nog niet eerder werd vermeld dat deze schildluis door ons ook al in 1967 
werd gevonden op Chamaedorea elegans in een kas van een kwekerij te Nijmegen. 

Deze polyfage soort, die voorkomt in vele tropische gebieden in de wereld 

(Williams, 1969), werd hiermede voor het eerst in de kassen in ons land 

aangetroffen en is zover wij weten in Europa nog niet uit kassen bekend. 

ACARINA: Acaridae 

Uit Zevenbergen (N.Br.) ontvingen wij in het begin van januari jonge kom- 

kommerplanten waarvan het bladmoes was beschadigd. Deze planten waren geplant 

in een kas tussen strobalen, dit ter verkrijging van de gewenste broeiwarmte. De 

relatieve luchtvochtigheid is in dergelijke culturen vooral ’s winters zeer hoog. 

In dit milieu ontwikkelen zich massaal stromijten. Bij zeer talrijk optreden en vaak 

ook door de broeiwarmte verlaat een groot aantal mijten het oorspronkelijk biotoop 

en klimmen dan omhoog. Hierdoor verschenen er grote aantallen van deze mijten 

op de komkommerplanten. Deze mijten bleken in dit geval te behoren tot de soort 

Tyrophagus longior (Gervais). Vele van deze mijten gingen aan het levende 

plantenweefsel vreten, waardoor overal op het blad kleine gaatjes ontstonden. 

Over een dergelijk optreden van een andere Tyrophagus-soort berichtten wij reeds 

eerder (van Rossem et al, 1972). 

Ixodxdae 

ln augustus ontvingen wij teken, die in Weert op een hond waren gevonden. 

De klacht was, dat ondanks de vele pogingen het dier te zuiveren van deze 

parasieten, de teken steeds weer talrijk op de hond voorkwamen. Deze teken bleken 

te behoren tot de soort Rhipicephalus sanguineus (Latr.), “the kennel tick”, zoals 
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hij in de literatuur wordt vermeld. Het bleek dat de eigenaar van de hond in het 

najaar van 1971 een schapenwollen Marokkaans tapijt had gekocht bij een groot¬ 

handelsbedrijf. Kort na de aanschaf van dit tapijt kreeg de hond last van deze 

teken, waarbij het wel zeer waarschijnlijk leek, dat deze met het betreffende tapijt 

waren binnengehaald. Genoemde teek is in ons land voor zover wij kunnen nagaan 

nog niet eerder gevonden. Wel zijn er incidentele vondsten bekend uit Denemarken 

en Duitsland (Winding and Haarlov, 1968; Zumpf, 1944); deze hadden 

betrekking op onopzettelijke invoer van deze diertjes door import van honden uit 

tropische landen. R. sanguineus (Latr.) heeft een wereldwijde verspreiding, maar 

schijnt het meest voor te komen in Afrika en in de landen van het Midden-Oosten. 

De belangrijkste waard is de hond, maar hij wordt ook wel op andere zoogdieren 

gevonden, de mens hierbij niet uitgezonderd. Gezien het feit dat van deze teek 

bekend is, dat hij verschillende ziekten kan overbrengen, was het wel gewenst dat 

de in Weert gevonden populatie werd uitgeroeid. Er is geadviseerd de hond te 

behandelen met een rotenon bevattend lotion of stuifpoeder en de kamers waar 

de hond zich regelmatig ophoudt en ook het tapijt met een huishoudinsekticide 

dat lindaan bevat. 

CRUSTACEA: Iso po da; Porcelliqnidae 

Uit Aalsmeer ontvingen wij kleine pissebedden, die in grote aantallen voor¬ 

kwamen in een orchideeënkas. Met de ons beschikbare literatuur konden wij de 

soort niet vaststellen. Dr. L. B. Holthuis determineerde deze pissebed voor ons 

als Nagurus cristatus (Dollfus), een soort, die in de tropen wijd verspreid voor¬ 

komt, zowel in de oude als in de nieuwe wereld. Deze pissebed was in ons land 

drie maal eerder gevonden en wel in kassen te Amsterdam, Delft en Rotterdam. 

In geen van deze gevallen was het optreden massaal (schriftelijke mededeling, 

Holthuis). 

Regelmatig worden wij betrokken bij het massaal optreden van pissebedden in 

huizen en gebouwen. In de meeste gevallen betreft dit de soorten Porcellio scaber 

Latr. en Porcellionides pruinosus (Brandt). Wij hebben de indruk dat dit ver¬ 

schijnsel de laatste jaren toeneemt. In vele gevallen blijkt de verklaring voor deze 

pissebeddeninvasie te vinden te zijn in de aanwezigheid van een mest- of afvalhoop 

in de onmiddellijke nabijheid. Ook kan een slechte fundering van huizen, waarbij 

bijv. een betonvloer direkt op de grond is gelegd zonder kruipkelder, een oorzaak 

zijn van het optreden van grote aantallen pissebedden. De muren worden dan zeer 

vochtig en de pissebedden leven mogelijk van optredende schimmels, plaksel van 

het behang e.d. Wij zijn echter geconfronteerd met enkele gevallen van massaal 

voorkomen van pissebedden in woningen in de duinen, waarvoor geen afdoende 

verklaring werd gevonden, o.a. dit jaar te Katwijk (Porcellio scaber Latr.) en te 

Noordwijk. In deze gevallen werd o.a. gemeld dat men grote kolonies pissebedden 

’s avonds over terrassen en verkeerswegen zag trekken. Bij een onderzoek ter 

plaatse en aan de hand van een publikatie over de aktiviteit van de pissebed 

Porcellio scaber Latr. in een duinterrein (den Boer, 1961) kon de oorzaak van 

het verschijnsel niet worden vastgesteld. 
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Summary 

A review is given of some insects and other Arthropods causing trouble or 

damage in the Netherlands in 1972. The gall midge Thomasiniana crataegi Barnes 

and the moth Argyresthia thuiella (Pack.) were met with for the first time in the 

country. 

In glasshouses a new infestation occurred of the coccid Geococcus coffeae Green. 

“The kennel tick”, Rhipicephalus sanguineus (Latr.) was found attacking a dog. 

The springtail Onychiurus armalus (Tullb.) and the mite Tyrophagus longior 

Gervais caused damage to respectivily sugarbeet seedlings and plants of cucumber 

as a result of certain cultural conditions of the crops. 

The woodlouse Porcellio scaber Latr. occurred in great numbers in the neigh¬ 

bourhood of houses in the dunes. 
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Differential growth of parasitized oak-apple galls 

of Cynips quercusfolii L, (H y in e no p ter a) 

door 

A. A. WIEBES-RljKS 

In the winter of 1972—1973 three species of wasps were most numerous in 

oak-apple galls in the Netherlands viz., Cynips quercusfolii L. (Cynipidae), 

Torymus nigrkornh Boh. (Chalcidoidea, Torymidae), and Synergus pdlkornis 

Hartig (Cynipidae). The galls were collected at various sites viz., the sand dunes 

of Meyendel near The Blague and at Katwijk and Noordwijk (province of Zuid- 

Holland) ; and oak-groves near Elspeet and near Putten, province of Gelderland. 

The assistance of Prof. Dr. J. van der Vecht, in collecting large samples of galls 

at Putten, is gratefully acknowledged. Collecting of galls was started in the end 

of August i.e., too late to observe more than the last phase of growth of the galls 

(see Askew, 1961, fig. 7), An increase of the percentage of galls parasitized could 

be observed in the dunes between August 24th and October 23rd. In the following 

table the percentages of these galls are given; the complements relate to galls with 

other parasites (galls moulded and those predated upon by birds are not included). 

In this period, the decrease of Cynips coincides with the increase of Torymus. 

date no. of galls Cynips 

Torymus 

only 

Torymus -f 

Synergus complement 

24.VIII 231 73 3 0 24 

4.IX 37 6 47 19 2 32 

18.IX 234 44 20 5 31 
2.X 166 31 25 5 39 

23.X 115 18 33 11 38 

Even on December 20th the percentage of galls containing Cynips was much 

higher at Putten i.e., ca. 50 per cent. 

The wasps species were identified on the larvae dissected from each gall, the 

diameter of which was noted. An analysis of the data thus obtained leads to the 

following conclusion. The galls inhabited by larvae of Cynips quercusfolii are 

distinctly larger than galls occupied by larvae of the parasite Torymus ntgricornis. 

Galls in which the Cynips had been killed off by the Torymus, but which in 

addition contained larvae of the inquiline Synergus pdlicornis, proved to be larger 

than the galls inhabited by Torymus only, although smaller than healthy Cynips- 

galls (fig. 1; probability in both instances larger than 95 per cent.). This situation 

was consistent at all sites and collecting dates, notwithstanding local variation in 

the size of the galls. 

This observation can be explained by a continuous gall-forming influence from 

the larva of Cynips, ceasing at its death caused by the parasite. Apparently it can 

be substituted by some gall-forming influence from the larva of Synergus, although 

not to the full scale of the Cynips. It may be noted that Kalbewey (1965) 

published on active substances extracted from the larvae of our three species, which 
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Fig. 1. Cumulative percentages (on a probability scale) of the diameter of galls containing 

larvae of Cynips (C), both Tor y mus and Syrier gus (S), or Torymus only (T). From a sample 

of 1161 galls collected at Elspeet (22.1.1973), 504 of which contained larvae of these species. 

Straight lines fitted by eye. 

he found of approximately equal potency in an Apena-test. Judging from the 

morphology of the larval mandibles (fig. 2), it does seem probable that the 

scraping activity of both Cynips and Synergus, which have a more distinct molar 

edge than Torymus, may add to the formation of gall-tissue in oak-apples. A 

chemical activity was supposed by Boysen-Jensen (1952) for the gall-midge 

Mikioia fagi Hartig. 

Some gall-causing activity of Synergus might have been supposed on the ob- 

Fig. 2. Larval mandibles of Cynips quercusfolii (C), Synergus pallicornis (S) and 

Torymus nigricornis (T). 
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servation of its forming discrete subsidiary cells. To deduce this activity from its 

results in the size of the galls, opens an attractive possibility for the quantification 

of the gall-forming influence. 
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Dagvlinders in 1972 

door 

D. A. VESTERGAARD 

Het afgelopen jaar telde ik in Nederland 33 soorten: 

Papilio machaon L. Een vers exemplaar 5.VII te Heeze. 

Pterts brassicae L. Op 26.VI nog 40 exemplaren op een braakliggende akker bij 

Wijlre. Late exemplaren van de eerste generatie op 28.VI bij Abcoude en 5.VII te 

Cadier. Ook de tweede generatie vloog nog lang door: op 3.IX nog twee exem¬ 

plaren bij Ockenrode. 

Pi er is rapae L. Vloog het hele seizoen in klein aantal. De vierde generatie eind 

september te Utrecht, bovendien op 8.X nog drie verse exemplaren op Ockenrode. 

Pieris napi L. Opvallend weinig. Op 28.VI nog een vrij vers mannetje te Ab¬ 

coude. 

Anthocharis cardamines L. Vrij talrijk bij Heino (Ov.) en Lemelerveld. Op 

4.VI vlogen nog verse mannetjes. 

Colias hyale L. Op 5.VI drie mannetjes (twee verse) op de vliegplaats te Wijlre. 

(In 1965 vlogen op de beschermde vindplaats verscheidene wijfjes, samen met 

Spialia sert or ins Hoffmannsegg en Erynnis tages L. in de eerste week van juni; 

waarschijnlijk is hyale hier indigeen. Van 1966 tot 1971 heb ik het gebied niet be¬ 

zocht.) 

Gonepteryx rhamni L. Het eerste voorjaarsdier zag ik op 18.III te Oostvoorne, 

het laatste exemplaar op 17.VI te Veenendaal. Op de Kampina vlogen op 7.VI op 

één weitje nog vijf mannetjes en zes wijfjes. 

Nymph al is polychloros L. Op 13. VII een vers exemplaar, Jabeek (L.). 

Inachis io L. Opvallend talrijk in en rond Utrecht, eind augustus, begin septem¬ 

ber. Op 24.IX vlogen nog twee exemplaren op de Knardijk. 

Vanessa atalanta L. Slechts zes exemplaren. 

Cynthia cardui L. Idem. 

Aglais urticae L. Eerste en laatste exemplaar te Oostvoorne: 18.III en 22.X, 

hoogste dagtotaal 15 exemplaren 24.IX, Knardijk. In 1971 was het maximum: ca. 

350 exemplaren op luzerne, 6.IX, Wijlre. 
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Pol y go ni a c-album L. Slechts drie exemplaren in juli (Kerkrade, Jabeek, Cadier). 

Hipparchia seniele L. Veel minder dan in 1971. 

Maniola jurtina L. Eerste exemplaar pas op 26.VI, Wijlre (1971: 4.VI, Oost- 

voorne). Toch vloog de soort overal in redelijk aantal en was plaatselijk op warme 

hellingen (Wijlre, Kerkrade, Cadier, de spoordijk bij Sliedrecht) zeer talrijk. 

Aphantopus hyperantus L. Talrijk op de vliegplaatsen. 

Coenonympha pamphilus L. Overal in redelijk aantal, plaatselijk in aantal, voor¬ 

al op mderaabterreinen (28.VI ca. 100 exemplaren spoordijk Bijlmermeer). Een 

laat exemplaar op 8.X, Ockenrode. (Alleen in 1969 heb ik de soort nog later 

gezien, nl. een wijfje f. ultraangustimargo Leeds op 20.X te Oostvoorne.) 

Coenonympha, arcania L. Talrijk op de vliegplaatsen. 

Pararge aegeria L. Alleen drie mannetjes op 21.V te Heino (Ov.). 

Lasiommata megera L. Rond Utrecht vooral gewoon in de kleipolders, minder 

op veengrond. De eerste generatie vloog nog op 26.VI (vrij vers wijfje, Wijlre), 

de tweede op 3.IX (wijfje, Ockenrode). 

Quercusia quercus L. Een wijfje op 3.IX, Ockenrode. 

Nordmannia ilïcis Esper. Twee mannetjes op 14.VII, Maarn. 

Callophrys rubi L. Een exemplaar 25.VI, Terlet. 

Lycaena phlaeas L. Duidelijk minder dan in 1971. Maximum 30 exemplaren, 

3.IX, Ockenrode (1971: 100 exemplaren, 23.IX, Oostvoorne). Op 8.X vlogen 

nog drie vrij verse exemplaren in het duingebied bij Ockenrode. 

Cel as tri na argiolus L. Een mannetje op 4.VI, Heino. 

Plebejus argus L. Enkele exemplaren op 14.VII, Maarn. 

Polyommatus icarus Rottemburg. De eerste exemplaren werden op 5.VI gezien. 

Op 15.VI vlogen bij Gronsveld enkel verse exemplaren. Deze generatie vloog tot 

ver in juli door (5. VII 10 exemplaren, Cadier, 10. VII af gevlogen mannetjes, 

Kerkrade). De tweede generatie vloog in augustus en begin september (3.IX). 

(Dat de zomergeneratie lang kan doorvliegen bleek ook in 1971, ik zag toen nog 

een af gevlogen mannetje op 8.IX bij Bunnik). 

Carterocephalus palaemon Pallas. 10 exemplaren op 7.VI, Kampina. Deze soort 

dreigt te verdwijnen door omzetting van zijn biotoop, het bloemrijke hooiland 

(beekdal-groenland) in produktie-grasland. Helaas zijn de weiden in het reservaat 

nu reeds voor meer dan 90 % door zware bemesting voor de soort ongeschikt ge¬ 

worden. Vijftien jaar geleden vloog palaemon hier massaal. 

Thymelicus acteon Rottemburg. Talrijk op de vliegplaatsen. Op 30.VII vlogen 

bijna uitsluitend verse vlinders. 

Thymelicus lineola Ochs. Ook op de Utrechtse Heuvelrug (Zeist, Austerlitz, 

Maarn, Doorn) is deze soort veel gewoner dan T. sylvestris. Op de vliegplaatsen 

medio juli 1972 talrijk. 

Thymelicus sylvestris Poda. In de eerste helft van juli op de Veluwe en in 

Zuid-Limburg in klein aantal. Op 30.VII vlogen de vlinders in Limburg plaatse¬ 

lijk massaal (honderden verse exemplaren). 

Hesperia comma L. Op 20.VIII twee mannetjes bij Terlet. 

Ochlodes venatus faunus Turati. Talrijk op de vliegplaatsen; 1972 was zeker geen 

slecht jaar voor de soort. 
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i 
Summary 

Enumeration of butterflies observed in 1972 in different parts of the Nether¬ 

lands. 

Bilthoven, Bilderdijklaan 71. 
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Clark, J., 1951, The Formicidae of Australia, I, Myrmeciinae. 

Clausen, F. W., I960, Insect fact and folklore. 
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Dreifachbildung auf dem Hinterflügel der Mehlmotte Ephestia kühniella Z. 
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-, 1799, Neueste Entdeckungen über die Natur der Spinnen . . . 

Saakyan-Baranova, A. A. a.o., 1971, The brown fruit scale and its parasites (Chalcidoidea) 
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Vilbaste, J., 1971, Die Zikaden Estlands (Estisch). 

Zoology of the Faroes vol. 2, parts 1 & 2 (1928, 1971). 

Nieuwe tijdschriften 

Lavor i del Gr up po lîaliano Biogeograf I (voortgezet als Lavor i della Società Italiana di Bio- 

geograf ia), vanaf [l] 1, 1956. 

Odonatologica, vanaf vol. 1, 1972. 

Pubblicazione dell’Istituto di Zoologia, Siena, vanaf 1966 (overdrukbundels). 

Zoologica Scripta, vanaf vol. 1, 1971 (dit tijdschrift komt in de plaats van het Arkiv för 

Zoologi). 

Heath, J., & M. J. Skelton, Provisional Atlas of the Insects of the British Isles. Part 2, 

Lepidoptera (Moths — part one). 102 kaarten; 1973. Biological Records Centre, Monks 

Wood Experimental Station, Abbots Ripton, Huntingdon. Sole Agent: E. W. Classey Ltd, 

Park Road, Faringdon, Berks. 

De tweede „provisional atlas” bevat de verspreidingskaarten van de in Groot-Brittannië 

en Ierland en op de Kanaal-eilanden voorkomende soorten behorende tot de families Lasio- 

campidae, Saturniidae, Endromidae, Drepanidae, Thyatiridae, Sphingidae, Notodontidae, 

Lymantriidae, Arctiidae en Nolidae. De publikatie van deze kaarten is ongetwijfeld een sterke 

stimulans voor het faunistisch onderzoek van de betreffende gebieden, waaraan elke verzame- 
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laar kan meewerken. Uit de literatuur is wel de te destilleren hoe een soort in een land ver¬ 

spreid is. Maar hoeveel makkelijker zijn de kaarten! Met één oogopslag is te zien waar een 

soort is aangetroffen. Voor Groot-Brittannië valt onmiddellijk op, dat het zuiden van Enge¬ 

lang het rijkst is aan soorten. Hoe noordelijker hoe meer er ontbreken, al heeft Schotland 

natuurlijk zijn specialiteiten. 

Opvallend is dat soorten als Hemaris tityus L., Orgyia recens Hb. en Eriogaster lanestris 

L. niet alleen bij ons maar ook op de Britse eilanden enorm achteruit gegaan zijn. Dat moet 

haast wel een gemeenschappelijke oorzaak hebben. 

Tot nu toe is in Nederland geen instituut gevonden dat bereid is het in kaart brengen van 

de vindplaatsen van insekten op zich te nemen. We zouden trouwens dadelijk vast zitten met 

de verspreiding van de gewone soorten. Van de Macrolepidoptera kan 90 % zo in kaart ge¬ 

bracht worden. Maar de moeilijkheid zit in de soorten waarvan de Catalogus geen vindplaat¬ 

sen vermeldt, de gewone soorten dus. We zullen daarom in de eerste plaats moeten beginnen 

deze te noteren. Ik zelf doe dat al enige jaren, maar het is natuurlijk geen werk voor een 

éénling. Zonder de medewerking van velen komen we er nooit. Om een begin te maken ben 

ik bereid aan het eind van het seizoen lijstjes in ontvangst nemen, die van de Lepidoptera 

zelf te verwerken en die van andere insekten te deponeren op het Instituut voor Taxonomische 

Zoölogie te Amsterdam tot ook daarvoor een bewerker komt. 

Daarna zou contact gezocht kunnen worden met het instituut te Gembloux, dat als centrum 

voor het continent wil fungeren. Dat dit geen loze kreet is bewijst het feit dat behalve hon¬ 

derden Belgische kaarten daar ook reeds een serie van de dagvlinders van het Saargebied ge¬ 

publiceerd is, en naar ik in een aankondiging in het Natuurhistorisch Maanblad zag, een serie 

van 43 kaarten van de Diptera Calliphoridae van Roemenië. Het is dus waarschijnlijk niet 

eens nodig hier ook nog eens alle apparatuur aan te schaffen. Maar we zullen wel een cen¬ 

traal punt in Nederland moeten hebben waar het faunistisch onderzoek gecoördineerd wordt 

en waar de gegevens in kaartvorm uitgewerkt worden. — Lpk. 

Proceedings of the third international Congress of Acarology, Prague, 1971. Editors: 

M. Daniel & B. Rosicky. Uitgegeven door Dr. W. Junk B.V. Publishers, the Hague en 

Academia, Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague. Prijs (ge¬ 

bonden) ƒ 130,—. 

Het boek bevat een 150-tal voordrachten gehouden ter gelegenheid van het 3e internationale 

congres voor acarologie dat plaatsvond van 31 augustus tot 6 september 1971 in Praag. Het 

betreft hier uiteraard een serie lezingen van diverse aard. Het congresprogramma omvatte 12 

secties en de bundeling van de verschillende bijdragen is geschied aan de hand van deze 

indeling. Deze 12 secties waren: 1. Soil mites, 2. Marine and fresh water mites, 3. Plant 

mites, 4. Taxonomy of higher categories, phylogeny and zoogeography, 5. Mites of stored 

products, 6. Parasitic mites, faunistics and taxonomy, 7. Ticks, faunistics and taxonomy, 8. 

Mites and ticks of medical and veterinary importance, 9. Mites and ticks in natural foci of 

diseases, 10. Biological, chemical and physical control, 11. Physiology, genetics and behaviour, 

12. Ecology of mites and ticks. 

Zoals deze indeling laat zien, wordt hier informatie aangeboden aan acarologen met ver¬ 

schillende belangstelling en dit maakt het vanzelfsprekend moeilijk om elk onderdeel op haar 

juiste waarde te schatten. Desalniettemin mag gesteld worden dat dit boek een groot aantal 

zeer interessante bijdragen bevat en daarmee, dat ongetwijfeld vele acarologen, welke speciale 

belangstelling op het terrein van de acarologie zij dan ook mogen hebben, in dit boek iets 

van hun gading zullen vinden. 

Het gehele werk geeft een goed overzicht van de huidige stand van het onderzoek op 

acarologisch gebied. 

Het boek is gedrukt volgens het offset procedee, bevat een groot aantal duidelijke afbeel¬ 

dingen en ziet er zeer verzorgd uit. — W. P. J. Overmeer 

Contributie etc. De penningmeester verzoekt om spoedige betaling op postgiro 188130 ten 

name van penningmeester Ned. Ent. Ver. te Bergen (N.H.). De bedragen zijn dezelfde als 

vermeld in het nummer van 1.1.1973. 
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In memoriam F. C. J. Fischer 

Op 18 oktober 1973 overleed op 71-jarige leeftijd ons medelid Frans C. J. 

Fischer. Na een kort ziekbed werd hij, veel te jong nog, weggenomen uit dit 

leven, dat hem zo lief was. 

Zijn betekenis voor de Entomologische Vereniging, waarvan hij sinds 1929 lid 

en sinds 1964 erelid was, is moeilijk te schatten. Hij ontbrak nimmer op ver¬ 

gaderingen en excursies, niet in de laatste plaats, omdat hij dikwijls een belangrijk 

aandeel in de organisatie had. Terecht merkte Professor Wiebes dan ook in zijn 

toespraak bij de begrafenis op, dat de heer Fischer weliswaar erelid was, maar 

dat hij evengoed lid van verdienste had kunnen zijn. De combinatie van zijn 

enthousiasme, werkkracht en groot gevoel voor humor maakten hem tot een graag 

geziene gast en medewerker bij allerlei gelegenheden. 

Hij werkte zeer nauwkeurig en systematisch, zodat het geen verwondering hoeft 

te wekken, dat de samenstelling van catalogi voor de bibliotheek door hem tot in 

de puntjes verzorgd en met veel genoegen verricht werd. Tot in de puntjes ver¬ 

zorgd was ook altijd zijn kleding en voorkomen, waaraan zijn verleden als textiel¬ 

fabrikant zeker niet vreemd zal zijn. 
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Het wekt misschien bij velen verwondering te vernemen, dat de heer Fischer 

geen beroeps-entomoloog was, maar amateur. Een amateur, die op het gebied 

van kokerjuffers — of zoals hij ze zelf altijd noemde schietmotten — wereld¬ 

vermaardheid bezat. Ik kan dit illustreren met een verhaal van een collega, 

die op een buitenlands congres werd aangesproken met de vraag „Kent U 

Fischer dan misschien, als U uit Nederland komt”. Het enige dat deze man 

over Nederland bleek te weten, was dat de heer Fischer daar woonde. Deze 

bekendheid heeft hij niet alleen gekregen door zijn vele publikaties, waarvan de 

vijf tiendelige Trichopterorum Catalogus het onbetwiste hoogtepunt vormde, maar 

tevens door zijn enorm grote kennis van Trichoptera van de hele wereld en zijn 

uitgebreide verzameling boeken en separaten over hetzelfde onderwerp. 

Behalve een all round entomoloog en specialist op het gebied van kokerjuffers 

was hij een groot kenner van leven en werken van Linnaeus en bovendien een 

enthousiast verzamelaar van orchideeën. 

Het zal nu ook voor de weinigen die hem niet kenden, duidelijk zijn, dat wij 

het ernstig betreuren, dat aan het welbestede en rijke leven van Frans Fischer 

zo betrekkelijk plotseling een eind is gekomen. 

Hij ruste in vrede. — L. W. G. Higler 

R.I.N.-mededeling nr. 93 
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Een in kevergaten nestelende Ammophila, 

A. clypeata Moes. (Hym., Sphecidae) 

door 

W. de GROOT 

Van 30 juni tot en met 4 juli 1971 was ik in Zuid-Frankrijk in de gelegenheid 

de vrij zeldzame rupsendoder, Ammophila clypeata Moes., tijdens het nestelen waar 

te nemen. Hoewel de waarnemingen fragmentarisch waren en beslist geen volledig 

beeld gaven van de nestverzorging, wil ik niet nalaten mijn ter plaatse gemaakte 

aantekeningen hier weer te geven. 

De nestplaats lag op een kampeerterrein tussen de dorpen Entrechaux en Mollans 

in het dept. Vaucluse, langs de oever van het riviertje L’Ouvèze. Het terrein was 

begroeid met grove dennen en wat licht struikgewas dat overdag voldoende 

beschutting gaf tegen de felle zonneschijn. De bodem was stenig en zeer hard. 

Vlak voor onze tent stond een oude boomstronk van een grove den, waarvan de 

bast gedeeltelijk verdwenen was en die vol keverlarve-gaten zat. 

Op 3O.VI.i97i zag ik een Ammophila Ç zoekend over de boomstronk lopen 

en even later in één van de kevergaten verdwijnen. Na enige tijd kwam zij weer 

te voorschijn, poetste zich en vloog weg, achtervolgd door een Ammophila <$ dat 

eveneens op de stronk had gezeten. Elke dag zwierven er wel één of meer <ƒ 

op of rond de boomstronk. Zij wachtten op een aan- of wegvliegend Ç . Soms 

liepen zij zoekend langs de kevergaten die zij met de voelsprieten betastten. Als 

een Ç werd ontdekt besprong het çf haar en probeerde tot copulatie te komen. 

Slechts één keer zag ik een paartje samen wegvliegen, waarbij het çf het Ç met 

de poten om de thorax vasthield. Het gat waarin ik ’s morgens de wesp had zien 

kruipen was ’s middags gesloten met een prop van grof houtmolm. In de afsluit- 

prop zaten twee kleine stokjes die er ca. 5 à 7 mm bovenuit staken. De stokjes 

zaten middenin de prop en hadden een diameter van 2,0 à 2,5 mm. 

In alle afsluitproppen die ik gezien heb, vier stuks in totaal, zaten steeds twee 

van deze stokjes. Naar de functie ervan kan ik slechts raden. Het meest voor de 

hand liggend lijkt mij, dat zij een soort bewapening vormen, die de afsluitprop 

meer stevigheid verleent en voorkomt dat b.v. bij harde wind de houtmolmkorrels 

uit het gat geblazen worden. 

Op 1.VII. 1971 ontdekte ik op enkele meters van de boomstronk een Ammophila 

Ç met een verlamde rups. De rups was kaal, licht groen van kleur met aan elke 

zijde van het lichaam een smalle vuil-witte streep. Hij was ca. 35 mm lang en 

werd met de ventrale zijde naar boven, door de wesp met haar mandibels vast¬ 

gehouden (fig. 1). Of de wesp bij het dragen van de prooi ook nog de poten 

gebruikte heb ik niet gezien. De vele losse keien waarmee de grond rondom de 

stronk bedekt was, zullen dat wel bemoeilijkt hebben. 

Bij de stronk gekomen liep de wesp met zijn prooi loodrecht omhoog naar een 

kevergat dat zich in het bastgedeelte, op ca. 130 mm boven de begane grond, 

bevond. Bij het gat draaide zij zich om, zonder de rups los te laten en kroop 

achteruit het nest in, de rups met zich mee trekkend. Toen de wesp na geruime 
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Fig. 1. Ammophila clypeata Moes. sleept verlamde rups naar het nest. 

tijd weer naar buiten kwam, begon zij het nest meteen te sluiten met korrels 

houtmolm die zij vanaf de grond rondom de boomstronk aanvoerde. Het aanvoeren 

van het sluitmateriaal ging bij2onder snel in zijn werk. Soms echter scheen de 

wesp naar een juist stukje hout te zoeken. Ook dit keer zag ik de laatste werk¬ 

zaamheden aan de afsluitprop niet. Het resultaat was gelijk aan het afgesloten 

nest van de vorige dag, nl. een precies tot de rand gevuld gat waarin twee stokjes 

zaten. 

3.VII.1971. Vlakbij de boomstronk ontdekte mijn dochter weer een wesp met 

een verlamde rups. Omdat ik een foto van de wesp met haar prooi wilde maken 

en het toestel niet direct bij de hand had, liet zij de wesp enige keren op een 

opengeslagen boek kruipen en droeg haar zo enkele meters terug zonder dat de 

wesp de rups in de steek liet. Wel een bewijs voor de zeer sterke nestverzorgings- 

drang tijdens het transport van de prooi. De rups werd op de hiervoor beschreven 

wijze in een kevergat gesleept en het nest gesloten. 

Op deze dag heb ik het nest dat op 1.VII.1971 werd gesloten, met een mes 

opengesneden. Dit bleek achteraf vrij eenvoudig omdat dit nest geheel in de bast- 

zone zat (fig. 2). Het nest was ca. 50 mm diep en de zijdelingse nestingang had 

een diameter van 9 mm. De nestholte was aangelegd in een verticale keverlarve- 

vraatgang, die onder de nestholte geheel gevuld was met fijn houtmeel dat 

achtergelaten was door de keverlarve. De verlamde rups lag met de kop tegen 

het onderlijf gebogen, ondersteboven in de nestholte. Het Ammophila ei lag in de 

lengte, zijdelings, op het voorlaatste segment van de rups. 

Mijn laatste waarnemingen deed ik op 4.VII.1971, toen mijn aandacht getrokken 
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Fig. 2. Nest of Ammophila clypeata Moes. in a beetle burrow in the bark of a dead pine- 

treestump. a, woodsection; b, bark; c, burrow filled with waste of chewed wood, left by a 

beetlelarva; d, nest closing plug; e, two sticks in closing plug; f, Ammophila egg on paralysed 

caterpillar. 

werd door een groene rups die half uit het kevergat stak, dat op 30.VI.1971 werd 

gesloten. Dit gat zat niet in de bast maar direct boven de nestholte in het hout. 

Een Ammophila $ was bezig de rups die er overigens nog vers uitzag, uit het gat 

te trekken. De wesp legde de rups naast het gat en haalde toen wat houtmeel uit 

het nest en liet dit vliegend buiten de boomstronk vallen. Dat herhaalde zij enige 

keren. Vervolgens pakte de wesp de rups met de mandibels en malaxeerde hem 

intensief op verschillende plaatsen, waarna de rups van de boomstronk op de 

grond gesleept werd, waar de wesp hem enige keren in de ventrale zijde stak. 

Daarna droeg zij hem weer naar boven, legde de rups met de kop bij de nest- 

ingang, stak zelf haar abdomen naar binnen, pakte de rups en trok hem het 

nest in. 

Ook Baerends (1941) zag bij A. campestris Jur. vaak dat rupsen uit het nest 
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getrokken werden. Meestal ging het daarbij om verdroogde of niet meer verse 

rupsen. Soms echter nam hij waar dat de uit het nest gehaalde rups weer normaal 

gebruikt werd. 

De vraag waarom de, door mij waargenomen, wesp nadat zij het nest wat dieper 

had uitgegraven de reeds verlamde rups niet meteen weer het nest in sleepte, kan 

misschien verklaard worden, door aan te nemen dat na het uitgraven er eerst 

een nieuwe volledige reactieketen van handelingen nodig was bij dit dier. In dit 

geval dus: rups pakken, malaxeren, naar een geschikte plaats brengen om te steken, 

het paralyseren, naar nest dragen en tentslotte in het nest slepen. Of het hier ging 

om een nest dat reeds van de prooi was voorzien en waar deze uitgetrokken werd, 

of om een nest dat enige dagen van tevoren gegraven en zorgvuldig gesloten werd 

zonder het binnen dragen van een rups is hier niet te zeggen. In het eerste geval 

zou er dan een controle door de wesp moeten hebben plaats gevonden. In het 

tweede geval zou de wesp tijdens het naar binnen brengen van de rups tot de 

ontdekking zijn gekomen dat het nest niet diep genoeg was. 

De laatste dag ving ik twee $ <ƒ die op de boomstronk zaten en een Ç dat bij 

het uitgraven van een kevergat net naar buiten kwam. 

Tenslotte wil ik de heer P. M. F. Verhoeff bedanken voor zijn welwillende 

hulp bij de determinatie van de dieren en het literatuuronderzoek, waarbij bleek dat 

Berland (1929) A. clypeata in 1929 voor het eerst als nieuw voor de Franse fauna 

ontdekte tussen de reeds in 1925 door hem gevangen wespen. De Beaumont 

(I960) bracht de A. armata- groep onder in een nieuw subgenus H o plain m ophila 

Beaumont. Tot deze groep behoren: A. armata Uiig., A. clypeata Moes., A. aemulans 

Kohl en A. anatolica Beaumont. 

Bohart en Menke (1963) brachten de groep onder in het genus Parapsammo- 

pbila Pasch, en stellen dat Hoplammophila op zijn minst behandeld moet worden 

als subgenus van Parapsammophila. Volgens dezelfde auteurs is de enige bekende 

beschrijving over de biologie van deze groep van Iwata (1938) waarin hij zijn 

waarnemingen bij A. aemulans Kohl weergeeft. Bohart en Menke schrijven 

hierover: ,,Iwata observed Parapsammophila (Hoplammophila) aemulans Kohl 

nesting in an old burrow which opened at a height of one meter in the trunk of a 

hardwood tree. The nest contained a single large cutworm larva with the wasp egg 

attached mediolaterally. The cell was plugged with debris below, and was plugged 

above with rotten wood and pebbles a short distance inside the mouth of the 

burrow”. 

Tsuneki (1963) vond A. aemulans in de door hem opgehangen bamboe 

,,trap-nests” waarin zij lineaire meercellige nesten hadden gebouwd. De tussen- 

schotten en afsluitprop waren uit twee lagen opgebouwd, een binnenste laag van 

kleine steentjes en daar tegenaan een gemetseld leemschot. 

De waarnemingen van Iwata bij A. aemulans en de hier beschreven waar¬ 

nemingen bij A. clypeata doen vermoeden, dat er naast een taxonomische ook een 

biologische verwantschap tussen beide soorten bestaat. Naast het feit echter dat ik 

betrekkelijk weinig waarnemingen heb kunnen doen, pleiten ook de bevindingen 

van Tsuneki voor meer onderzoek bij deze Ammophila-groeip. Want kennelijk is 

er, tenminste voor wat A. aemulans betreft, een grote mate van aanpassing mogelijk 

bij de keuze van de nestplaats en de bouwwijze van het nest. 
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Summary 

In the summer of 1971, Ammophila clypeata Mocs. was observed making its 

nests in old existing beetle burrows in the stump of a pine tree, in the South of 

France. On three different occasions the author observed an Ammophila $ 

carrying a caterpillar into her nest which was either situated in the bark or directly 

in the wood of the treestump. The caterpillars were hairless, light green with a 

narrow white stripe along each side of the body and about 35 mm long. Four 

nest closing plugs were examined. They consisted of coarse wood particles closely 

packed together. An interesting structural particularity was the fact that in all four 

cases there were two very small sticks built into each closing plug. These sticks 

might have the function of reinforcing the closing plug. 

One nest, situated in the bark of the treestump, was cut open to examine the 

contents. It contained one paralysed caterpillar with the Ammophila egg attached 

laterally to it (fig. 2). 

These observations and those which were performed by Iwata (1938) and 

Tsuneki (1963) with A. aemulans Kohl, suggest that apart from a taxonomical, 

there probably also is a biological relationship between A. aemulans and A. 

clypeata. 
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Over een vondst van Palpares libelluloides in Nederland 

(Neuroptera, Myrmeleontidae) 

door 

D. C. GEIJSKES 

(Rijksmuseum- van Natuurlijke Historie, Leiden) 

In januari 1971 stuurde Dr. Ir. R. H. Cobben uit Wageningen mij een mieren¬ 

leeuw ter determinatie, die hem door een student was gebracht met de mededeling 

dat het insekt in Brabant was gevangen door een jongen van een insektenwerkgroep. 

Tot mijn verbazing bleek dit een wijfje te zijn van Palpares libelluloides (L.), een 

soort die in het mediterrane gebied thuis hoort. Cobben merkte trouwens zelf al in 

zijn begeleidend briefje op:: ,,doet denken aan een soort van Afrikaanse oor¬ 

sprong”, hetgeen inderdaad juist was, want de meeste Palpares soorten komen in 

Afrika voor. Op mijn verzoek stelde collega Cobben toen een nadere informatie 

in naar de herkomst van dit dier, waaruit bleek dat deze Palpares gevangen was 

te Strijbeek (Reservaat bij Goudbergse ven) op 8 juni 1970 door Betty Vergeer 
tijdens het werkgroepkamp W1H2 van de C.J.N. Getuigen waren bij de vondst 

aanwezig. Hieruit moet wel geconcludeerd worden, dat het insekt levend is 

aangetroffen. 

Ofschoon het geval op zichzelf zeer de moeite waard is om vermeld te worden, 

heb ik er toch lang aan getwijfeld of hier van een verdwaalde gast sprake is. 

Weliswaar behoren de Palpares-soorten tot de grootste netvleugelige insekten, maar 

hun vliegvermogen is beperkt, zoals dat trouwens met alle mierenleeuwen het geval 

is. Ze fladderen meer dan dat ze actief vliegen. Bovendien zijn het nachtdieren. 

Zoals reeds opgemerkt werd komt Palpares libelluloides in het Middellandse 

zeegebied voor en haar dichtstbijzijnde woongebied bevindt zich aan de Franse 

Rivièra. Berland (1962) zegt hierover voor Frankrijk: „Tout le littoral médi¬ 

terranéen, remontant jusque dans l’Ardèche et le Gard. Corse. Très commun en 

été dans les endroits herbeux. Méditerranée jusqu’au Caucase et au Liban. Afrique 

du Mord”. 

Nu is het een feit dat verschillende „trekkers” kans zien om vanuit het medi¬ 

terrane gebied ook ons land te bereiken, een verschijnsel dat voor bepaalde dag¬ 

vlinders zelfs jaarlijks valt te constateren. Maar met deze kategorie van trekkers 

valt Palpares moeilijk te vergelijken. 

Een andere mogelijkheid zou zijn de aanname van de import van een levende 

pop. Dit is niet zo onwaarschijnlijk als het lijkt. Mij is door iemand die het weten 

kan verteld, dat import van luzerne als veevoeder met name uit Spanje tegen¬ 

woordig in vrij grote hoeveelheden schijnt plaats te vinden. Nu weet ik van de 

lokale omstandigheden te Strijbeek te weinig, om deze mogelijkheid daar aan¬ 

nemelijk te maken, maar uitgesloten acht ik haar niet. 

Misschien berust het geval waarvan Cammaerts (1967) melding maakt dat 

een wijfje van Palpares libelluloides in het Schwarzwald werd aangetroffen, op 

hetzelfde verschijnsel. Dit exemplaar werd ook levend op een afgelegen weiland 

tussen Schönegrund en Besenfeld op 17 augustus 1962 gevonden. Een verklaring 
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voor het voorkomen van dit insekt zover buiten zijn normale woongebied was niet 

te geven. 

Het inlandse exemplaar van Pal pares libelluloides bevindt zich in de collectie 

van het Entomologisch Laboratorium van de Landbouwhogeschool te Wageningen. 

Helaas is de kop en het borststuk daarvan ernstig beschadigd en slechts in brok¬ 

stukken aanwezig, maar de vleugels zijn geheel intact, evenals het abdomen. Over 

de determinatie van dit exemplaar bestaat m.i, geen twijfel. Het is vergeleken met 

de naverwante Palpares hispanus Hagen, de enige andere Europese soort van dit 

geslacht, doch dit sloot te verwarring hiermede uit. De vorm van de vleugels en 

enkele details in de vlekkentekening, alsmede de doorlopende zwarte rugstreep op 

het abdomen spreken alle voor libelluloides, die rondom de Middellandse Zee de 

gewoonste Palpares soort is. 

Summary 

A living female of Palpares libelluloides (L.), a large ant lion fly inhabiting 

the Mediterranean, was found in the south of the Netherlands on June 8, 1970. 

Migration of the adult is hardly possible, but import of a living pupa with cattle 

crop from the Mediterranean, as nowadays happens, may explain its presence in 

Holland. 
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Nederlandse Dolichopodidae (Dipt.) 

door 

H. J. G. MEUFFELS 

Voor België vermeldt Bequaert (1955) een totaal aantal van 228 soorten 

van de familie Dolichopodidae en hij vergelijkt dit met de hem bekende aantallen 

uit Engeland (259) en Nederland (166). Dit laatste aantal, dat wel erg afsteekt 

tegen de beide andere, is ontleend aan de „Naamlijst” van De Meijere (1939). 

Vergelijkt men overigens met deze „Naamlijst” de „Nieuwe Naamlijst” van 

Van der Wulp en De Meijere (1898), dan blijken daarin vier soorten (Doli¬ 

eh opus simplex Mg., Campsicnemus lumhatus Lw., Campsicnemus marginatus Lw. 

en Campsicnemus pectinulatus Lw.) opgenomen te zijn, die in de lijst van 1939 

ontbreken, waarschijnlijk per vergissing. Dolichopus simplex Mg., een vrij gewone 

en wijdverbreide soort, is door De Meijere in het Achtste Supplement op de 

Nieuwe Naamlijst (1950) alsnog opgenomen. Campsicnemus lumhatus Lw. heb ik 

gevangen op het landgoed „De Hamert” bij Arcen (4.VIII.1969, een Ç , op licht!) 

en in „De Doort” bij Echt (9.VIII.1970, een $ ). Van Campsicnemus pectinulatus 

Lw. heb ik in een collectie Dolichopodidae van het Zoölogisch Museum te Amster¬ 

dam, die mij ter determinatie gegeven was, twee exemplaren aangetroffen (Ommen, 

25.VII.1917, een ; Hilversum, 3.VIII.1905, een $, beide verzameld door 

De Meijere), terwijl zich in de collectie-DE Meijere in dit museum acht 

exemplaren bevinden, alle van Hilversum. Het voorkomen van Campsicnemus 

marginatus Lw. kan ik momenteel niet bevestigen. 

Nog drie soorten moeten aan de Nederlandse lijst toegevoegd worden: Sym- 

pyenus desoutteri Par. (Giltay, 1934), Hercostomus angustifrons Staeg. (De 

Meijere, 1950) en Medetera apicalis Zett. (Doorman, 1962). 

In totaal zijn tot op heden dus 172 soorten uit ons land vermeld. De laatste 

vier jaar heb ik me speciaal met deze groep vliegen beziggehouden en het resultaat 

daarvan is, dat ik nu reeds een vijf en twintigtal soorten aan de Nederlandse lijst 

kan toevoegen. 

Dolichopus argyrotarsis Wahlb., nieuw voor de fauna. In mijn coll.: Oister- 

wijk, 16.VI.1970, een $ (J. A. W. Lucas). Bekend o.a. uit Engeland, België 

en Duitsland. 

Dolichopus steini Beek., nieuw voor de fauna. Een <ƒ in mijn collectie, 

gevangen op 25.VII.1970 te Rijswijk in de Betuwe door B. van Aarts en, reken 

ik tot deze soort, die zich van de zeer naverwante D. pseudocilifemoratus Stack, 

(nog niet van Nederland vermeld) in het mannelijk geslacht voornamelijk onder¬ 

scheidt door het aantal borstels op de metatarsus van poot III. Het exemplaar uit 

Rijswijk heeft op deze metatarsus vier lange dorsale of eerder posterodorsale 

borstels, waaraan op de linkerachterpoot nog een kleine borstel voorafgaat, en 

drie iets kortere anterodorsale borstels; bovendien is er een regelmatige rij van 

zes korte anteroventrale borstels aanwezig. Becker (1917) zegt in de oorspron¬ 

kelijke beschrijving van de soort (p. 157): „Hinterferse mit neun Borsten” en 

verduidelijkt dit in zijn tabel (p. 171): „Hinterferse obenauf mit neun Borsten”. 

Stackelberg (1933) voegt hieraan niets toe. In de tabel van Parent (1938), 
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p. 45, staat: „Pro tarse III habituellement avec 9 chètes dorsaux”. Voor D. pseudo- 

cilifemoratus Stack, worden twee dorsale en twee anterodorsale borstels aangegeven. 

Becker heeft de soort beschreven naar een door Stein in Halle an der Saale 

gevangen paartje; de soort schijnt sindsdien niet meer gevangen te zijn (tenzij 

„habituellement” bij Parent meer zou zijn dan enkel een uitdrukking om voor¬ 

zichtige twijfel aan de constantheid van het aantal borstels te uiten). Het is de 

vraag of stemt Beek. en pseud o cilifem o ratus Stack, geen synoniemen zijn! 

Dolichopus latelimbatus Macq., nieuw voor de fauna: Echt, de Doort, 30.V. 

1971, een . In de collectie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam een $ 

van Linschoten, 17.VII.1925 (De Meijere). De soort is in Europa wijdverbreid 

en is bekend uit de ons omringende gebieden. 

Dolichopus strigipes Verr., nieuw voor de fauna. Zuid-Sloe, schorren, 24.VII. 

1968, i3.VII.i969 en 7.VII.I97I, in totaal dertien <ƒ en dertien Ç $ ; Val- 

kenisse, 16.VII.1969, een <ƒ ; Oostkapelle, 6.VII.1970, een <j> (alle gevangen 

door B. van Aarts en en zich in mijn collectie bevindend). Een typisch litorale 

soort, die in Nederland haar noordgrens lijkt te bereiken. 

Dolichopus rupestris Hal., nieuw voor de fauna. In mijn collectie veertien 

$ $ en achttien $ $ van Dwingelo, Fochtelo, Imbosch, De Lutte (Ov.) en 

Langeveen (Ov.), alle gevangen in de maand augustus door B. van Aartsen. 

Het is een over het algemeen noordelijke soort, die ook in Alaska voorkomt en 

die in Frankrijk haar zuidgrens bereikt. 

Hercostomus praeceps Lw., nieuw voor de fauna. Maastricht, Cannerberg, 

i7.VI.i970, een Ç . Ook uit België bekend. 

Hercostomus fulvicaudis Walk., nieuw voor de fauna: Lelystad, 19.VII.1971 

(B. van Aartsen), in mijn collectie. Ook in België. 

Hercostomus longiventris Lw., nieuw voor de fauna. Door mij in de maanden 

juni en juli aangetroffen te Geulle en Elsloo-Lbg. in het hellingbos langs beekjes. 

De wijfjes van deze soort lijken zeer sterk op die van Hypophyllus obscurellus 

Fall.,' die op dezelfde plaatsen vliegt, echter over het algemeen later (in mijn 

collectie: H. longiventris: 15.VI—15.VII; H. obscurellus: 30.VI—8.IX). 

Hercostomus chetifer Walk., nieuw voor de fauna. In 1968, 1969 en 1970 

heb ik van deze soort in totaal vijf cf cf en vier Ç Ç gevangen, alle in het spat- 

water van een klein watervalletje in het hellingbos te Elsloo. Dit is de typische 

biotoop voor deze soort, die ik in Zuid-Frankrijk in vergelijkbare omstandigheden 

telkens talrijk heb aangetroffen. Vaillant (1952) rekent ze tot zijn „espèces 

hygropétriques”. In Elsloo vloog deze soort in gezelschap van de Empidide Cli- 

nocera (Kotvarzia) bipunctata Hal. 

Hercostomus sahlbergi Zett, nieuw voor de fauna. Rotterdam, 11.VIII.1969, 

een (J. A. W. Lucas; in mijn collectie). Een opmerkelijke vindplaats voor deze 

in hoofdzaak boreo-alpiene soort! 

Sybistroma nodicornis Mg., nieuw voor de fauna. Elsloo-Lbg., 30.V en 2.VI. 

1968, drie cf (_f. Deze fraaie soort vloog tussen de lage oeverbegroeiing van een 

klein bronbeek je op een helling; ondanks herhaalde pogingen ben ik er niet meer 

in geslaagd de soort terug te vinden op deze plaats, nadat de helling met boompjes 

beplant was. 

Muscideicus praetextatus Hal., nieuw voor de fauna. Texel, Binnen Muy, 
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22.VII.1938, een ç? (W. J. Kabos) (collectie Zoölogisch Museum Amsterdam). 

Een typisch litorale soort, die door haar dorsaal afgeplatte abdomen op een Muscide 

lijkt, vandaar de naam. 

Scellus notatus F., nieuw voor de fauna. Deze opvallende soort is door B. van 

Aartsen aangetroffen op de schorren van Zuid-Sloe (één ex.) en te Valkenisse 

(eveneens één ex.) en schijnt zeer zeldzaam te zijn. In mijn collectie het exemplaar 

(een Ç ) van Zuid-Sloe, 16.VII.1969. 

Medetera betulae Ringd., nieuw voor de fauna. Bussum, 1.VI. 1921, een Ç 

(De Meijere) (coll. Zool. Mus. Amsterdam). 

Medetera glauca Lw., nieuw voor de fauna. Elsloo, Hoge Bos, 13.VII.1970, 

een <ƒ. 

Porphyrops crassipes Mg., nieuw voor de fauna. Cadier en Keer, Schiepersberg, 

26.V.I97O, een en vier Ç 9 . 

Syntormon spicatus Lw., nieuw voor de fauna. Elsloo, 19-VI, 22.VII en 27. 

VII. 1968, in totaal een J' en vier 9 9 . Een soort met een sterk verbrokkeld 

verspreidingsgebied. 

Achalcus melanotrichus Mik, nieuw voor de fauna. Geulle, 15.VI.1969, een 

c? op een omgevallen boomstam. Een ook elders in Europa zeldzame soort. 

Neurigona pallida Fall., nieuw voor de fauna. Een Ç in mijn collectie van 

het Bunderbos, 11.VI.1967 (J. A. W. Lucas). 

Argyra discedensBeck., nieuw voor de fauna. Dokkumer Nieuwe Zijlen, 16. 

VI.1970, een <$ (B. van Aartsen; in mijn collectie); Geulle, 22.VIII.1971, 

een <ƒ . Een zuidelijke soort, ook bekend uit België. 

Argyra confinis Zett, nieuw voor de fauna. Rotterdam, 9.VIII.1968, een 9 

(J. A. W. Lucas, in mijn collectie); Geulle, 13.VII.1969, een $ ; Elsloo, 14 en 

i9.VII.i969, een $ en een 9 ; Cadier en Keer, Schiepersberg, 7.VII.1970, een 

9 . Verspreid in heel Europa. 

Sympycnus aeneicoxa Mg., nieuw voor de fauna. Geulle, I.VII.I969, een cf. 

Een, vooral in gebergten, wijdverspreide soort. Ook uit België bekend. 

Sympycnus desoutteri Par. blijkt, vooral in de noordelijke provincies, niet zeld¬ 

zaam te zijn en schijnt daar plaatselijk S. annulipes Mg., waarmee hij vroeger werd 

verwisseld, te vervangen. 

Teuchophorus signatus Staeg., nieuw voor de fauna. Een zeer algemene soort 

in Zuid-Limburg, door mij aangetroffen in Elsloo, Geulle en Cadier en Keer, half 

juni tot half augustus. Ook uit België bekend. 

Teuchophorus simplex Mik, nieuw voor de fauna. Door mij in groot aantal 

aangetroffen te Elsloo. Een late soort: 27.VII—23.VIII. De soort wordt weinig 

vermeld en heeft een verbrokkeld verspreidingsgebied. 

Lamprochromus strobli Par., nieuw voor de fauna. Elsloo, 27.VII.1968, een $ . 

Gaarne wil ik mijn hartelijke dank betuigen aan de heren van Aartsen en 

Lucas en aan de directeur van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoö¬ 

logisch Museum) te Amsterdam voor het schenken of ter determinatie geven van 

vele exemplaren van deze interessante familie. 
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Summary 

25 species are added to the Netherlands faunal list of Dolichopodidae (Diptera), 

which already included 172 species. 

Especially interesting is the capture of a d Dolichopus which seems to belong 

to the species D. steini Beck. This <$ has on its hind metatarsus four long dorsal 

(or rather posterodorsal) and three somewhat shorter anterodorsal bristles, whereas 

for D. steini nine dorsal bristles are stated, but only two for the closely related 

D. pseudo cilifem- o rat us Stack., which has, besides, two anterodorsal ones. Perhaps 

the two species are synonymous. 
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An Amateur’s Guide to the Study of the Genitalia of Lepidoptera. A. E. S. Leaflet no. 

34. Uitgave van Amateur Entomologists’ Society; 1973. Prijs 40 pence. 

Behalve het driemaandelijkse Bulletin geeft de A. E. S. van tijd tot tijd ook speciale ge¬ 

schriften uit waarin een onderwerp behandeld wordt, dat voor de amateur van belang is. En 

de studie van de genitaliën is dat ongetwijfeld. Voor enkele „macro’s" onder de Lepidoptera 

is het in moeilijke gevallen een belangrijk controlemiddel, maar een goede bestudering van 

de „micro’s" is in veel gevallen zonder kennis van de structuur der genitaliën vrijwel on¬ 
denkbaar. 

In het 16 pagina’s tellende geschrift wordt aan de hand van 15 duidelijke figuren uiteen¬ 

gezet hoe de voortplantingsorganen bij $ en $ van de Lepidoptera gebouwd zijn en op welke 

wijze er preparaten van gemaakt kunnen worden. De gevolgde methode komt niet geheel 

overeen met de hier gebruikelijke, waarvoor verwezen moge worden naar Bentinck & 

Diakonoff, De Nederlandse Bladrollers (Tortriddae) (1968). 

De brochure kan besteld worden bij Mr. L. Christie, 137 Gleneldon Road, Streatham, 
London S.W. 16. —• Lpk. 
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Duizend- en miljoenpoten (Chilopoda en Diplopoda) 

uit Overijssel 
door 

C. A. W. JEEKEL 

(Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam) 

Als voortzetting van ons faunistisch onderzoek in de oostelijke provincies van 

ons land verzamelden mijn vrouw en ik van 28 augustus tot 1 september 1972 

op een 23-tal vindplaatsen in Overijssel. Doel was ook in dit geval de nog uiterst 

spaarzame gegevens over de fauna van deze provincie een flinke uitbreiding te 

bezorgen. Dat dit geen overbodige luxe was blijkt wel duidelijk uit het feit dat 

tevoren slechts op vijf vindplaatsen verzameld was en dat slechts drie soorten 

Chilopoda en twaalf soorten Diplopoda bekend waren. 

Omdat een overwegend deel van de beschikbare gegevens op de fauna van het 

noordwestelijke veengebied betrekking had, beperkten wij ons, mede met het oog 

op de korte duur van ons verblijf, tot het diluviale deel van de provincie. 

Aan soorten vonden wij tijdens onze excursie 14 duizendpoten en 8 miljoen¬ 

poten, en het totaal voor Overijssel bedraagt thans respectievelijk 16 en 14. 

De bezochte vindplaatsen volgen hieronder; de nummers tussen haakjes cor¬ 

responderen met die op het bij gevoegde kaartje. 

(1) Gern. Steenwijkerwold, Fredesheim, eikenhakhout, 28.VIII; (2) Gem. 

Staphorst, IJhorst, de Witte Bergen, loof- en naaldhout, 28.VIII; (3) Gem. 

Averreest, Balkbrug, loof- en naaldhout, 28.VIII; (4) Gern. Hardenberg, Diffeler- 

veld, eikenhakhout en heide, 31.VIII; (5) Gern. Gramsbergen, Engelandse bos, 

middelhoog eikenbos, 31.VIII; (6) Gern. Dalfsen, Milligen, eiken-berkenbosje, 

29. VIII; (7) Gem. Ommen, Junne, hoog eikenbos, l.IX; (8) Gem. Ommen, 

Beerzerzand, loof- en naaldhout, l.IX; (9) Gem. Ommen, Nieuwe Brug, eiken¬ 

hakhout, l.IX; (10) Gem. Wijhe, De Gelder, hoog loofbos, 29.VIII; (11) Gem. 

Raalte, Luttenberg, loof- en naaldhout, 29.VIII; (12) Gem. Raalte, Schoonheten, 

hoog loofbos, 29.VIII; (13) Gem. Hellendoorn, Schuilenburg, loofbos, 30.VIII; 

(14) Gem. Wierden, De Haarboer, loofbos, 30.VIII; (15) Gem. Wierden, Zeen- 

dam bij Enter, hoog loofbos, 30.VIII; (16) Gem. Tubbergen, Baasdam, loof- en 

naaldhout, 31.VIII; (17) Gem. Tubbergen, Vasse, loof- en naaldbos, 31.VIII; 

(18) Gem. Denekamp, Singraven, loofbos, 31.VIII; (19) Gem. Oldenzaal, eiken¬ 

berkenbos, 31.VIII; (20) Gem. Losser, Duivelshof, hoog eikenbos, 31.VIII; (21) 

Gem. Olst, de Haere, hoog loofbos, 29.VIII; (22) Gem. Diepenheim, Nijenhuis, 

loofbos, 30.VIII; (23) Gem. Haaksbergen, bij Oostendorpermolen, eikenhakhout, 

30. VIIL 

Na verwerking van de nieuwe vondsten is de lijst van duizend- en miljoenpoten 

als volgt. Van speciaal belang zijn de vondsten van Cryptops parisi, Lithohius 

dentatus, L. atdacopus, L. pelidnus, Glomeris marginata en Tachypodoiulus niger. 

Duizendpoten 

SCOLOPENDRIDA 

4- Cryptops hor tensis (Donovan). Vindplaatsen: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 

15, 23. 
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Overijssel, met de 23 nieuwe vindplaatsen (dichte stippen) en de 5 oude vindplaatsen (open 

stippen): Giethoorn, Kampen, Ommen, Denekamp en Volthe. 

+ Cryptops parisi Brölemann. Vindplaats: 12. Een exemplaar werd gevonden 

tezamen met enkele exemplaren van C. hortensis, zodat blijkbaar parisi en horiensis 

elkaar niet uitsluiten. Het is niet duidelijk hoe deze vondst opgevat moet worden. 

C. parisi is gewoon in Zuid Limburg, en werd voorts gevangen bij Berg en Dal 

bij Nijmegen, en in Abcoude. Zeer recent is voorts een vondst in Amsterdam. Het 

lijdt geen enkele twijfel dat deze laatste vondst, en die in Abcoude verklaard 

moeten worden als het resultaat van passieve verspreiding. Ten aanzien van de 

vindplaatsen Berg en Dal en Schoonbeten is dat lang niet zeker, en nader onder¬ 

zoek in het oosten des lands zal uitsluitsel moeten geven. 

Geophilida 

+ Schendyla nemorensis C. L. Koch. Vindplaats: 20. Opvallend zeldzaam, wat 

kennelijk een gevolg van het seizoen is. In de Achterhoek vonden wij het jaar 

te voren in het zelfde jaargetijde geen enkel exemplaar op 30 vindplaatsen. 

+ Strigamia acuminata (Leach). Vindplaatsen: 1, 13, 21. 
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Pachymerium jerrugineum (C. L. Koch). Was bekend van Giethoorn, en werd 

nu niet gevonden omdat geen moerassen werden bezocht. 

-p Brachygeophilus trune or um (Bergsoe & Meinert). Vindplaatsen: 2, 3, 9, 10, 

12, 15, 20, 21. 

Lithobiida 

Lithobius forficatus (L.) Vindplaatsen: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 

17, 19, 21, 22, 23. Was eerder bekend van Kampen en Ommen. 

-f Lithobius de nt at us C. L. Koch. Vindplaatsen: 10, 23. Gezien de frequentie 

waarin wij dentatus in de Achterhoek tegenkwamen, één derde van het aantal 

bezochte vindplaatsen, is de betrekkelijke zeldzaamheid in Overijssel wel erg 

opvallend. 

-p Lithobius m el an op s Newport. Vindplaatsen: 10, 11, 12. 

-f Lithobius aulacopus Latzeh Vindplaatsen: 15, 16, 17. 

-p Lithobius erythrocephalus C. L. Koch. Vindplaatsen: 4, 5, 8. Deze soort 

treedt soms lokaal in betrekkelijk grote aantallen op. Een dergelijke vindplaats 

troffen we in het Engelandse Bos. 

-p Lithobius pelidnus Haase. Vindplaats: 20. 

-p Lithobius calcaratus C. L. Koch. Vindplaatsen: 2, 4, 5, 17, 20. 

Lithobius curtipes C. L. Koch. Was bekend van Giethoorn. Is een bewoner van 

vochtige biotopen, die door ons ditmaal niet werd gevonden. 

-p Lithobius eras sip es L. Koch. Vindplaatsen: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

-p Lithobius mi crops Meinert. Vindplaats: 21. 

Miljoenpoten 

Glomerida 

Giomeris marginata (Villers). Vindplaats: 23. Hoewel wij reeds op de hoogte 

waren van het voorkomen van deze soort in Overijssel, bleven de vondsten beperkt 

tot één vindplaats die nauw aansluit bij de eerder vastgestelde vindplaatsen in de 

Gelderse Achterhoek. Het spreekt vanzelf dat bij verder faunistisch onderzoek het 

aantal vindplaatsen van Giomeris in Overijssel zal toenemen, maar het is nu toch 

reeds duidelijk dat de soort in Overijssel veel zeldzamer is dan in de Achterhoek 

en op het oostelijk en zuidelijk deel van de Veluwe. Dit opvallende verschil in 

algemeenheid geldt trouwens ook voor het voorkomen van Lithobius dentatus, een 

duizendpoot die wij niet zelden in de Achterhoek samen met Giomeris in één 

biotoop aantroffen. 

POLYDESMIDA 

Polydesmus denticulatus C. L. Koch. Vindplaatsen: 2, 12, 22. Was reeds bekend 

van Giethoorn en Ommen. 

Craspedosomatida 

Craspedosoma rawlinsii Leach. Vindplaatsen: 3, 12. Was reeds bekend van 

Giethoorn. 



39 

L 
ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 34, 1.11.1974 

JU LIDA 

+ Nemasoma varie orne C. L. Koch. Vindplaatsen: 13, 13. 

Proteroiulus fus eus (Am Stein). Vindplaatsen: 3, 4, 6, 12, 21. Vroeger reeds 

gevonden bij Giethoorn en Ommen. 

Cylindroiulus nitidus (Verhoeff). Bekend van Kampen en Denekamp, maar 

tijdens de excursie niet weer gevonden. 

Cylindroiulus coeruleocinctus (Wood) ( = teutonicus Pocock). Was bekend 

van Kampen. 

Cylindroiulus punctatus (Leach) ( = silvarum Meinert). Vindplaatsen: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Was bekend van Giethoorn en 

Ommen. 

Cylindroiulus latestriatus (Curtis) ( = frisius Verhoeff). Was bekend van 

Giethoorn. 

Julus scandinavius Latzel. Vindplaatsen: 4, 7, 14. Was reeds bekend van Ommen 

en Denekamp. 

Microiulus laeticollis (Porat). Was bekend van Giethoorn, en zal in Noordwest 

Overijssel wel algemeen in moerassen voorkomen. Door ons ditmaal niet gevonden. 

Chromatoiulus projectus (Verhoeff). Was bekend van Denekamp en Volthe, 

maar werd ditmaal niet gevonden. 

Ommatoiulus sabulosus (L.) ( — Schizophyllum s.). Evenals de vorige soort 

bekend van Denekamp en Volthe, en voorts van Ommen, maar op onze tocht 

nu niet gevonden. 

-f Tachypodoiulus niger (Leach) (.= albipes Koch). Vindplaats: 20. Een 

interessante uitbreiding van het bekende areaal van deze soort in noordelijke 

richting, nadat wij vorig jaar reeds een vondst bij Winterswijk registreerden. 

Summary 

A list of the centipedes and millipedes of the Dutch province of Overijssel, 

largely based on recent collecting. 

Naschrift 

Nadat dit stuk naar de redactie was gezonden ontving ik van ons medelid de 

heer J. M. Koe SE te Losser, materiaal uit het Aamsveen, Gem. Enschede, verzameld 

op 14.IV. 1973. Hierin trof ik een aantal soorten aan die ik hier volledigheidshalve 

vermeld: Cryp tops hortensis, Brachygeophilus tr une or um, Lithobius forfi cat us, 

L. eras sip es, Proteroiulus fuscus, en Cylindroiulus punctatus. De vindplaats, aan 

de Duitse grens ten Z.O. van Enschede, kon niet meer op de kaart worden 

aangeduid. 
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Literatuur 

Gozmâny, L. A. & L. Vari, The Tineidae of the Ethiopian Region. — Transvaal 

Museum Memoir No. 18, Pretoria, 28.11.1973. pp. I—VI, 1—238, text figs. 1—570. 
Although a number of genera and species of the Ethiopian Tineidae have been described 

in the course of years, almost exclusively by Edward Meyrick, nobody ever ventured a 

monographic survey of this family in a way as is now achieved. A courageous endevour, 

without doubt; and an excellent, original piece of work. 

The main object is bringing together all available information on the Tineidae of the 

Ethiopian Region, excluding the neighbouring islands. The work is a revision of all specific 

and generic taxa described to date and their relegation to genus and subfamily, with lists of 

synonyms. Discussions of every taxon, citations of the original descriptions and most sub¬ 

sequent diagnoses of additional or clarifying nature, as well as own critical remarks are 

presented, while information on the designation and deposition of the tineid types is added. 

The results of the study of specific and generic characters allowed delimitation of higher 

taxa in the Tineidae, most of which are clear-cut and natural. Starting from the accepted 

criteria for the Palaearctic genera, the only ones reasonably well known before, it was possible 

to the authors to establish which African species belong to Palaearctic genera, which are 

endemic, and which have been erroneously assigned here by Meyrick. It was necessary to 

examine the type-species of existing genera in question. 

E. Meyrick, until 1937, attributed the micro-Psychidae to the Tineidae; therefore it was 

necessary to study psychoid genera in order to remove them from the veritable Tineidae. The 

numerous additional data collected are confined to three appendices: first of which comprises 

species of undefined status; second: lists in a systematic order, of extra-Ethiopian species 

and genera to which African species have been assigned by Meyrick, often erroneously, and 

third, a list of all species assigned to the Tineidae in literature, but which proved to be alien 

to the family. 

The classification of the Ethiopian Tineidae is based mainly on the structure of the genita¬ 

lia; other, external, characters, as e.g. the shape of the labial palpi, the antennae, the venation, 

according to the present authors, are of secondary importance in this group. Correlated with 

the type of genitalia is the choice of the food of the larvae. The importance of the type of 

food for the classification is highly diverse. The genitalia and the type of food, are-defining 

the subfamilies. At the generic level the genitalia also are of the utmost importance. In 

contrast with other families, the venation of the African Tineidae is the least stable, some¬ 

times varying even within the species. For the choice of the subfamily the presence of the 

corethrogyne *) is of decisive importance. 

On pages 195—234, at the end of the book, not less than 570 nice text figures of the 

genitalia of the two sexes are presented. As now generally understood, these structures are 

decisive instruments of classification and their illustration is revealing and of the greatest 

importance. It is still regrettable, in my opinion, that compelled by economy, the size of the 

figures had to be kept down. 

The Revision has rather the character of a systematic survey, than of a taxonomic mono¬ 

graph, a practical field guide, rather than an over-detailed treatise. For this reason the style 

tends towards terseness and is unobscured by literatim citations of labels, numbers of 

specimens studied, etc. Consequently, no data are presented as to the possible ratios of the 

sexes. 
The Revision is a contribution to the literature of Lepidoptera of the greatest value. It is 

a break-through in the study of the Tineidae, at last throwing light upon the vast Ethiopian 

fauna, hitherto hardly considered at all, and so greatly extending our insight into the entire 

group. — A. D. 

*) Brush or brushes of modified dense scales upon the genital segments of the female 

(Diakonoff, 1939). 
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In memoriam J. R. Caron 

Op 26 september 1973 stierf geheel onverwacht op ruim 72-jarige leeftijd de 

heer Jan Robert Caron. Reeds in 1919 trad hij tot onze vereniging toe en daar¬ 

door was hij de man met op één na de meeste lidmaatschapsjaren. Van de jongere 

generatie zullen niet velen een herinnering aan hem hebben. Hij was een stille 

bescheiden man, bovendien geen vergaderingsbezoeker, maar wel iemand met een 

enorme kennis van de palearktische Macrolepidoptera en een hartstochtelijk ver¬ 

zamelaar. 

Op zijn eerste buitenlandse reis in 1923 leerde hij zijn vrouw kennen, zelf ook 

een groot natuurliefhebster. Na hun huwelijk vestigde het jonge paar zich te 

Lugano, waar Caron honorair medewerker op het Nederlandse consulaat werd. 

Talrijke excursies werden intussen gemaakt, niet alleen in het prachtige Tessin, 

maar ook naar Italië en Oostenrijk, waarbij tevens zeer intensief op licht gevangen 

werd. 

Tenslotte werd het heimwee naar het geboorteland echter te machtig. Na Lugano 

werd Hilversum de tweede woonplaats en is dat sindsdien gebleven. De reizen naar 

zuidelijke landen gingen echter door. Frankrijk, Italië (vooral de Abruzzen) en 

Corsica waren herhaalde malen het doel van de tocht en na de Burgeroorlog kwam 

daar ook Spanje bij. Door al deze excursies en door contacten met tal van buiten¬ 

landse lepidopterologen bouwde Caron tenslotte een collectie van meer dan 50.000 

exemplaren op, die zijn weerga in Nederland niet heeft. Vooral de Zygaena s, 

waarin hij sterk geïnteresseerd was, zijn rijk vertegenwoordigd. Al het materiaal 

is voortreffelijk geprepareerd, zodat de collectie een lust voor het oog is. 

Gepubliceerd heeft Caron helaas weinig. Voor zover kon worden nagegaan 

verschenen slechts twee bijdragen in de Int. ent. Z., namelijk ,,Das Vorkommen 

von Chrysophanus dispar Hw. in Holland” (vol 19 : 283—287, 1925) en „Ein 

neuer Fund für die schweizerische Groß-Schmetterlingsfauna’’ (vol. 22 : 25, 1928). 

Drie subspecies zijn naar hem benoemd, namelijk Zygaena victae car ont Holik, 
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1943, Zygaena rhadamanthus caroniana Reiss, 1965 en Noctua orhona caroni 

Lempke, 1964. 

De verzameling is vermaakt aan het Instituut voor Taxonomische Zoölogie te 

Amsterdam, waar zij een kostbare aanwinst is voor de afdeling Palearktische 

Makrolepidoptera. Een troost voor Mevrouw Caron, altijd de trouwe metgezellin 

en helpster op de buitenlandse excursies, moge het zijn, dat de collectie een 

waardig aandenken is aan een eminent en hulpvaardig verzamelaar. 

H. van Oorschot 

Lindner, E., 1973. Alpenfliegen. 204 pp., 135 textfigs. (one col.). Goecke & Evers, 

Krefeld. Price (bound) DM 66.—. 

In this well produced book the author gives a survey of the faunal composition and the 

peculiarities of the alpine Diptera on the basis of over a hundred characteristic high-altitude 

species belonging to twenty families. A good deal of attention is paid to the biology and 

ecology, in particular to the relationship of flies with plants. 

The book starts off with a number of (too) short chapters of a general character. First an 

annotated survey is given of the history of research on alpine flies and the importance of 

Palearctic families in the faunal composition of the flies of the Alps is discussed. Sub¬ 

sequently, an interesting account is given of typical alpine ecosystems with their peculiarities 

with special reference to the flies involved. A number of structural and other features peculiar 

to high-altitude Diptera are discussed. In two chapters the well-known disjunct distribution 

areas of some species in northern Europe and the Central European mountain range and the 

isolating, speciating effects of the so-called “massifs de refuge” are discussed. It is a pity that 

no distinction has been made between species with arctic-alpine and boreo-alpine distribution 

patterns and that all species with disjunct areas are considered as boreo-alpine ice-age relicts. 

In the last introducing chapter five altitudinal zones and their characteristic Diptera are 

enumerated. 

About 160 pages are devoted to descriptions and general annotations on 100 alpine species 

referable to 20 families; the description of each species is accompanied by appropriate illustra¬ 

tion^). As a rule, the geographic and vertical distribution and some zoogeographical 

characteristics are given. It is a pity that this has not been done consistently for all species. 

At the end of the descriptions a list of localities is presented from which the species is known 

to the author; it is surprising, however, to find indications as: “Grossglocknergebiet, 19.—31. 

VII.1937” without reference to altitude and exposure. 

The book ends with a detailed general description of morphological structures, their 

scientific names, and their abbreviations. 

As a syrphidologist I would like to make a few annotations on the nine hover-flies men¬ 

tioned. The var. reinigt and var. alpina treated as varieties of Chilosia reinigi Lindner, 1954 

refer to two distinct species of the characteristic genus Rohdendorfia Smirnov, 1924, related 

to Platycheirus\ C. r. reinigi Lindner, 1954 is a synonym of R. dimorpha Smirnov, 1924; 

C. reinigi alpina Lindner, 1954 is synonymous with R. alpina Sack, 1937 described from the 

Swiss National Park (cf. Stackelberg, 1965, Entom. Obozr. 44: 907—926). R. dimorpha 

is known from Turkestan, Afghanistan, the Karakorum (up to 5200 m.) and the Altai as 

well as from Pamir. The genus names of Meigen, 1800 Cinxia and Lamp et ia should be 

replaced by Sericomyia and Merodon respectively; Platychirus and Chilosia are emended in 

favour of Platycheirus and Cheilosia. Cheilosia montana, C. derasa and Merodon ein er eus 

are not restricted to the Alps, but are distributed in mountaineous areas of southern Europe 

as well. 

A stimulating book, enthousiastically written, but too specialized on one hand, and too 

limited in its scope on the other for the “interessierten, gebildeten Alpenbesucher” the writer 

hopes to interest. The volume also seems too costly to be of interest to more than a relatively 

small circle of (semi-) professionals. 
H. J. P. Lambeck, Netherlands Centre for Alpine Biological Research, Utrecht. 
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Magaella picta, a new genus and species from Palawan 

(Orthoptera, Acridoidea, Catantopinae) 

by 

FER WILLEMSE 

(Eygelshoven, The Netherlands) 

Magaella gen. nov. 

Small. Integument slightly pilose; face, marginal areas of the pronotum, meso- 

and metathorax and abdominal tergites weakly pitted. Head comparatively large. 

Antennae filiform, reaching almost the middle of the hind femur; segments up 

to four times as long as wide. Interocular distance slightly more than half the 

width of the base of the fastigium verticis. Occiput and vertex convex, interocular 

area strongly sloping. Fastigium verticis at a lower level and distinctly marked off 

from the interocular area of the vertex; in profile slightly sloping; from above 

roughly trapezoid, about twice as wide as long, in the middle slightly longitudinally 

sulcate, margins rounded and passing gradually over into the frontal ridge. Face, 

in profile, straight and rather reclinate, transversely convex. Frontal ridge between 

the antennae slightly projecting, not sulcate, and as wide as the apex of the 

fastigium verticis; at and below the median ocellus scarcely distinct and very weakly 

sulcate; near the clypeal margin indistinct. Lateral margins of the face distinct 

and divergent, but without a raised keel. Eyes ovoid, hemispherical, along the 

anterior and dorsal margins strongly prominent. Cheek below the eye, about one 

fourth of the vertical diameter of the eye. Mouthparts comparatively large. 

Pronotum shorter and narrower than the head, cylindrical, without keels. 

Dorsum with the anterior margin rounded, the posterior margin widely concave. 

Four weak sulci, the second one present on the dorsum only. The fourth (typical) 

sulcus situated at 4/5 of the length of the middle of the dorsum. Distances between 

the anterior margin and the first sulcus, the first and second sulci, the third and 

fourth sulci, and the fourth sulcus and the posterior margin about equal; the 

distance between the second and third sulci being about half as long. Lateral 

lobe as long as high; lower margin with the lowest point at the level of the 

fourth sulcus, from here widely rounded posteriorly, and straight and directed 

obliquely upwards anteriorly; lower anterior angle straight and strongly slanting 

upwards anteriorly; lower posterior angle widely rounded, passing over into the 

posterior margin which is straight and vertical. Prosternai tubercle transverse, 

lamellate, apical margin damaged in the available specimen. Mesosternal lobes a 

little wider than long, inner margins strongly convex, interspace narrower than 

a lobe. Metasternal interspace small, triangular. 

Elytron short, lateral, reaching the hind margin of the first abdominal tergite, 

two and half times as long as wide, anterior and posterior margins almost straight, 

both slightly diverging towards the truncate apex, where the eleytron is the widest; 

surface strongly pitted, without distinct venation. Hind wing vestigial. Tympanum 

large, open, almost circular, anterior margin level with the body surface, the 

posterior margin slightly deeper. 
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Legs slender. Hind femur attenuate apically, outer side convex, keels almost 

smooth, the upper keel terminating apically into a small and obtuse point. Lower 

kneelobes triangular, not spined. Hind tibia with the margins obtuse, nine inner 

and seven outer spines, the apical outer and inner spines included. Hind tarsus 

just exceeding the middle of the hind tibia, the third segment slightly the longest, 

the first and second segments of equal length. 

Abdominal tergites with a weak median keel, the sternites smooth. 

cf. Hind margin of the last abdominal tergite straight, with a pair of well- 

separated, small and rounded furculae in the middle. Supra-anal plate roughly 

triangular, almost as long as wide; slightly impressed, at the base in the middle 

and near the apex laterally; apex narrowly parabolic. Cerci short, straight, tri¬ 

angular, compressed laterally, reaching just beyond the tip of the supra-anal plate. 

Subgenital plate short, conical, apex subacute. 

9 . Unknown. 

Type-species: Magaella picta spec. nov. 

Preliminarily, the genus may be allocated in the subfamily Catantopinae (s.L). 

Magaella comes near Maga I. Bolivar, 1918. It differs from the latter genus in 

smoother integument of head and thorax, less developed und sulcated frontal 

ridge, lateral facial keels not raised, fastigium verticis nearly not sulcated, and 

presence of furculae at the hind margin of the last abdominal tergite in the male. 

Differences with the genera Paramaga C. Willemse, 1933, Bacuita Strand, 1932, 

Maculacris C. Willemse, 1932, and others are more conspicuous. 

Magaella picta spec. nov. 

(Fig. 1-8) 

Material studied: 1 (holotype), labelled: P. Princesa Palawan Baker, 3832. 

Deposited in the collection of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 

Fig. 1-2. Magaella picta gen. et spec, nov., male (holotype). 
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Description 

. External morphology as described above. 

Phallic complex (abbreviations as used in Fig. 3-8, in parenthesis). Epiphallus 

(Eph) bridge-shaped, undivided, downcurved laterally, and, near the middle, 

with a pair of small, finger-shaped lophi, and short, incurved ancorae. Ectophallic 

membrane (Ectm) with a ventral sclerite (Scl) and a knob-like dorsal lobe, placed 

Fig. 3-8. Phallic complex of Magaella picta gen. et spec, nov., holotype (for abbreviations 

see description): 3, epiphallus, dorsal view; 4, phallic complex, lateral view; 5, the same, 

ectophallic membrane and epiphallus removed; 6, the same, dorsal view; 7, apex of phallus, 

ventro posterior view; 8, the same, lateral view. 



46 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 34, 1.111.1974 

above the angular zygoma. Cingulum with U-shaped zygoma (Zyg) and apodemes 

( Apd) ; cingular rami (Rm) narrow, strongly widening ventro-posteriorly and 

merging with the sheath of the penis (Sh). Below the zygoma, the arch and 

bridge of the cingulum, from which arises a pair of straight, dorso-posteriorly 

directed, cingular valves (Cv). Penis valves divided into a basal (Bp) and an 

apical (Ap) part; the basal part with a gonopore process (Gpr). Endophallic sacs 

(Ejs, Sps) as usual. Tip of the apical penis valves and the cingular valves enclosed 

basally by a collar-shaped sheath of penis, shape as in Fig. 7-8. 

Colouration yellowish brown. Antennae brown in the middle, apical segments 

and the scape yellowish. Head of general colour, except for the apical part of the 

mandibles and a fascia behind the eye, which are blackish brown. Pronotum 

reddish, the lower third part of the lateral lobe black. Episternum and pleurae of 

general colour, except for the blackish lower part of the second episternum. Pro-, 

meso- and metasterna brown. Elytron blackish brown, the very anterior margin 

yellowish brown. Abdomen, fore and middle legs of general colour. Hind femur 

yellowish, with two blackish brown fasciae, the lower inner marginal area bluish 

black and the distal third part red. The proximal fascia is incomplete, placed 

where the basal third part of the hind femur passes over into the middle third 

one, and covering the dorsal side and the upper part of the outer side; on the 

latter directed ventro-anteriorly. The distal fascia is narrower but complete, and 

placed where the middle third part of the hind femur merges with the red distal 

third part. Hind knee pale blue, crescents red. Hind tibia bluish black, spines of 

similar colour with the tips black. Hind tarsus pale blue from above, pale brown 

from below. 

Ç . Unknown. 

Measurements (length and width in mm) J1 (holotype): 1. of body 14.8; 1. 

of pronotum 2.6; 1. of elytron 2.4; w. of elytron 1.0; 1. of hind femur 10.0; 1. of 

hind tibia 8.9; 1. hind tarsus 4.9; 1. of antenna 11.3. 

Discussion. As mentioned above, Magaella comes near Maga. Three species 

of the latter genus have been described, all from the Philippine Islands. I have 

before me two males of Maga die loro a I. Bolivar, 1918. They are labelled: Dagami, 

Leyte, Mt. Lobi 29.VII.1945, E. R. Helwig, and are deposited in the collection 

of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. The phallic complex of the 

latter species is distinct from that in Magaella pi eta as follows: the lophi of the 

epiphallus are compressed transversely and extend more laterally, the cingular 

rami have latero-posterior expansions covering the lateral sides of the apex of 

phallus, a distinct sheath of penis is lacking and the apex of phallus is quite 

different. 
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Aporia crataegi transitoria, nom. nov. 

by 

B. J. LEMPKE 

In 1953 I distinguished the subspecies of Aporia crataegi (L.) from the Nether¬ 

lands as A. crataegi transient (Tijdschr. Ent. 96 : 283, ph 9, figs. 3, 4, 7, 8). 

Recently Dr. E. Reissinger kindly drew my attention to the fact that this name 

is preoccupied by Aporia hippia transient Alpheraky (Rom. Mém. Lep. 9 : 89, 

1897). As a new name is necessary for the Dutch subspecies I distinguish it as 

A. crataegi transitoria. 

Amsterdam 1010, Oude IJselstraat 12 III. 

Bradley, J. D., W. G. Tremewan & Arthur Smith. British Tortricoid Moths. Cochyli- 

dae and Tortricidae: Tortricinae. With additional colour illustrations by Brian Hargreaves, 

pp. I—VIII -f- 1—251, text figs. 1—52, black and white pis. 1—21, full colour pis. 22—47. 

The Ray Society, London, 1973. Price £ 11.—. 
The excellently executed, firmly bound royal format book is the first survey in full colour 

of the leaf rollers in England since over 70 years. It is designed chiefly for the amateur 

collector and field worker, as a means of easy and quick identification of species without all 

too technical methods, as e.g., the dissection of genitalia. For this purpose every one of the 

142 British species recorded, with their more common colour variaties, is illustrated on 25 

plates in full colour, the Cochylidae, by Arthur Smith, the Tortricidae, by Brian Har¬ 

greaves. Besides, characteristic damage by the larvae to the various food plants is artfully 

illustrated in black and white by A. Smith on 21 plates, for the first time in history! 

Concise descriptions of wing colouring and markings are followed by remarks on varia¬ 

tion, biology, with life histories, food plant preferences etc., and distribution. An alphabetical 

list of the food plants, each with a list of its enemies, a list of literature, comprising ten 

full pages, and an index to genera, species and forms of the insects conclude the general 
text. 

The most important part of the book, its coloured plates, is of very high standard; 

especially those of the gaudy Cochylidae turned out nicely; some plates of the less bright 

Tortricidae are somewhat too brownish and dull; but all the wing markings are done in 
finest detail. 

This most useful book will be warmly received by amateur collectors, agricultural entomo¬ 

logists and taxonomists alike. Illustrations of several forms of each notoriously variable species 

of some Tortricidae will be a great help. The chance for identification by simple comparison 

with figures and descriptions of colour and markings will answer a great need. In a few 

difficult cases where the last word is still to the genital characters, the preliminary super¬ 

ficial identification will speed up the work greatly. An endeavour worth our sincere con¬ 
gratulations to the joint authors! — A. Diakonoff. 
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Syrphiden in de jaren 1969-1972 

door 

J. A. W. LUCAS 

Hoewel geen van deze jaren met goed weer gezegend is geweest, zijn er — ik 

zou zeggen uiteraard •— ieder jaar weer goede vangsten te vermelden. Ook valt 

me telkens weer op hoe waar het oud-hollands gezegde is: als er één zweef¬ 

vlieg in het net gekomen is, volgen er meer. 

De volgende soorten zijn m.i. de moeite van het vermelden waard. 

Brac hy opa bic oio r Fallen. Savelsbos, 5. V. 1971, 2 çf, leg. W. Verhaak (hiervan 

1 in mijn collectie). De door Verhaak vermelde B. bicolor van Oirschot (Ent. 

Ber., Amst. 32 : 37) is echter B. pilosa Collin. 

B. insensilis Collin. Cadier, Riesenberg, 2.'VI. 1969, 2 $ ; Rozendaal (Geld.), 

1.V.1972, <f. Tot nu toe slechts tweemaal in Nederland gevonden: Savelsbos en 

Oostkapelle. 

B. pilosa Collin. Hulsthorst, 3.V.1971, ? ; Rozendaal (Geld.), 1.V.1972, çf 

en 9 5 Susteren, 20.V.1972, 2 <ƒ en 1 $ . Ook weer op de bekende vindplaatsen 

Ulvenhout, Geulle, Bunde, Cadier en Rijckholt, in totaal 13 cf en 1 9 • 

B. scutellaris R.D. Susteren, Elsloo, Bunde, Ulestraten (Waterval), Keer (Bun- 

derberg), Cadier (Riesenberg) en Rijckholt. Op de laatste twee vindplaatsen is 

de soort wel zeer gewoon. Zo nam ik op 18.V.1970 in het Savelsbos liefst een 

100-tal dieren waar. Het is onbegrijpelijk dat de soort zó lang als zó zeldzaam 

te boek heeft gestaan. Op de Riesenberg vloog nog een $ op 27.VI.1969. 

Brachypalpus laphriformis Fallen. Van deze zeer zeldzame soort ving ik op 

18.V.1970 mijn eerste exemplaar, een çf, zonnend op een blad in het Savelsbos 

bij Rijckholt en prompt het volgende jaar één te Rozendaal (Geld.) op 2.V. 1971 

en één te Hulshorst, 3.'V. 1971, beide op bloemen. 1.V.1972 ving ik opnieuw een 

cf te Rozendaal. 

Caliprobola sped osa Rossi. Cadier, Riesenberg, 20.V.1971, 1 exemplaar vliegend 

en 2 op meidoorn (waarvan 1 ontsnapte). Zeer zeldzame soort. 

Cbeilosia albipila Mg. Bunder Bos, 5.V. 1970 en Cadier, Riesenberg, 6.V.1970, 

resp. (S en 9 . De eerste keer dat ik deze — volgens eerdere opgaven in het 

geheel niet zeldzame — soort ving. 

Ch. antiqua Mg. Elsloo (Lage Bos), Geulle (Armenbos) en Ulestraten (Water¬ 

val) ; in totaal 5 çf en 3 9 . 

Ch. barbata Loew. Susteren, 1.VIIL19Ó9, 2 çf. Bij mijn weten de eerste dieren, 

buiten Zuid-Limburg gevangen. Ook weer bij Elsloo, Geulle en Bunde. 

Ch. carbonaria Egg. Enschede, 9.V.1971, çf ; Susteren, 20.V.1972, çf. 

Ch. chrysocoma Mg. Ulvenhout, 12.V.1969, ? ; Susteren, 20.V.1972, $ ; Bun¬ 

der Bos, 7.V.1970, 9 . Op de laatste vindplaats zag ik op 6.V.1970 nóg een exem¬ 

plaar. 

Ch. honesta Rond. Susteren, 20 en 22.V.1972, çf en 9 5 Cadier, Riesenberg, 

21.V.1972, 9- Eerder alleen gevonden door Van Doesburg (Eperheide, 1948) 

en Van Aartsen (Cadier, 1967), 2 exemplaren in totaal. 
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Ch. illustrata Harris. Susteren en Cadier, Riesenberg: 5 <$ en 12 Ç in totaal. 

CA intonsa Loew. Cadier, Riesenberg, 21.V.1972, cf. 

CA /é’w'r Becker. Geulle, Armenbos, ook in 1970 en 1972 weer gewoon. Nieuwe 

vindplaatsen zijn Cadier, Riesenberg (18.V.1970) en Valkenburg (Ravensbos, 

2.V.1971, leg Van der Krift). 

Ch. mandata Fallen. Cadier, Riesenberg, 18.V.1970, een tiental exemplaren; 

ook in 1971 hier weer geconstateerd. 

Ch. nasutula Becker. Elsloo, 1969 en 1972; Geulle, Armenbos, 1970; samen 

7 exemplaren. 

Ch. praecox Zett. en Ch. argentifrons Hellen. Ch. praecox ving ik te Heveadorp, 

3O.IV.i969, cf en $ ; Rozendaal (Geld.), 2.V.1971 cT en $ en weer op l.V. 

1972, 2 9 • Uit vroegere jaren bezit ik de soort nog uit Ulvenhout, 28.IV. 1967, 

9, van de Wouwse Plantage, 8.V.1967, 9 en uit Amersfoort (al gepubliceerd: 

Ent. Ber., Amst., 25 : 182, 1965). Na deze mededeling van 1965 heb ik over de 

soort niets meer gepubliceerd, daar ik er van overtuigd was, dat het hier om meer 

dan één soort ging. Dank zij het onderzoek van Van der Goot is komen vast 

te staan, dat het meeste materiaal tot Ch. argentifrons Hellen behoort. Deze laatste 

soort bezit ik van Oostvoorne (o.a. de Mildenburg en het Brede Water), in de 

jaren 1959—1962 verzameld (3 cf en 5 9 in m9n collectie; zie Ent. Ber., Amst. 

24: 6, 1964 als praecox); Rozendaal (Geld.), 2.V.1971, cf 5 Ulvenhout, 12.V. 

1969, 9 en IO.V.197I, 9; Elsloo, 13.V.1967, 2 9; Bunder Bos, l.V. 1966, 9, 

3O.IV.i967, 9 en 27.V.I968, 9 5 Rijckholt, Savelsbos, I.VI.I968, 9- Verder ver¬ 

zamelde ik op 6.V.I972 twee cf te Han sur Lesse en op 7.V.1972 nog een 9 

te Recht (prov. Luik). De soort is nieuw voor België. Aan het eind van dit artikel 

volgt een beschrijving van het 9 » daar van deze soort tot nu toe alleen de $ cf 

bekend waren; als basis dienden de boven aangegeven 9 ? • 

Ch. semifasciata Becker. Geulle (Armenbos), Bunder Bos, Ulestraten (Water¬ 

val), Cadier (Riesenberg) en Rijckholt (Savelsbos): 31 (f en 3 9 > 1° alle jaren 

1969—1972 samen. 

Chrysogaster macquarti Loew. Vlijmen, 23.V.1964, 9 en Haarsteeg (bij Vlij¬ 

men) 24.V.1968, 9 , beide leg. Van der Krift. 

Chr. splendens Mg. Op de vindplaats Ulestraten, Waterval, ook in 1969 en 

1971 weer gewoon. Cadier, Riesenberg, 8.VI.1969, 9 • 

Chr. virescens Loew. Ulvenhout, 12.V.1969, cf en 9 > 24.V.1969, cf en 

10. V.1971, 9; Breda, 17.V.1969, 9, leg. Van der Krift. 

Chrysotoxum festivum L. Etzenrade, 7.VI.1970, 9 • 

Chr. vernale Loew. Tilburg, 8.VI.I969, 9 > leg. Van der Krift; Susteren, 

25.V.I969, cf en 3 9 en 20 en 22.V.1972, 17 exemplaren; Etzenrade, 7.VI.1970, 

29.V.I97I en 3.VI.I972, samen 6 stuks; Bakkeveen, 29.V.1972, 3 exemplaren. 

Chr. verralli Collin. Susteren, 1.VIII.1969, 2 9 • 

Criorhina asilica Fall. Geulle (Armenbos), Cadier (Riesenberg) en Rijckholt 

(Savelsbos), van 1969—1972: 9 cf en 5 9 gevangen. 

C. floccosa Mg. Echt, de Doort, 15.V.1971, cf en Bunder Bos, 9.V.1971, cf, 

beide leg. Van der Krift. Susteren, 22.V.1972, 9 5 Cadier, Riesenberg, 31.V. 

1970, 2 B (1 aan de voet van een populier, 1 op meidoorn), 20.V.1971, 9 i 
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Rijckholt, Savelsbos, 31.V.1971, 3 cf van vlier, ook weer een Ç op 13.V.1972 

en een cf op 21.V.1972. 

C. pachymera Egg. Echt, de Doort, 15.V.1971, cf, leg. Van der Krift; 

Susteren, 20.V.1972, 3 cf °p meidoorn; Bunder Bos, 24.V.1969, $ , op meidoorn; 

Cadier, Riesenberg, 31.V.1970, 3 cf aan de voet van populieren, 20.V.1971, 1 

gezien, en 23.V.1971, Ç ; Rijckholt, Savelsbos, 27.V.1969, ?, juist op een blad 

neergestreken. 

C. ranunculi Panz. Rijckholt, Savelsbos, 5.V.1970, cf, op een dun stammetje. 

Dasysyrphus friuliensis Van der Goot. Etzenrade, 7.VI.1970, $ en 3.VI. 

1972, $. 

D. lunulatus Mg. Tilburg, 8.VL1969, ?, leg. Van der Krift; Hulshorst, 3.V. 

1971, 2 cf ; Etzenrade, 7.VI.1970, 29-V.1971 en 3.VI.1972, samen 7 ? . 

D. ni gr te omis Verr. Op de Veluwe waarschijnlijk wijd verbreid. Na de — voor 

Nederland eerste — vondsten van Van Aartsen (Ent. Ber., Amst. 30 : 145, 

1970) ving ik de soort nu ook te Rozendaal (Geld.), 2.V.1971, <$ en 1.V.1972, 

13 cT en 2 Ç en verder in Hulshorst, 3.V. 1971, 2 . In de collectie van de heer 

Stobbe vond ik een dier uit Appelscha, 13.IV. 1971. 

Didea intermedia Loew. Etzenrade, 29.V.1971, $. 

Epistrophe o ehr o stoma Zett. Cadier, Riesenberg, 31.V.1970, Ç ; Susteren 20. V. 

1972, cf (en nog 1 gezien). 

E. grossulariae Mg. Twee nieuwe vindplaatsen: Ulvenhout, 2.VIII.1969, Ç 

en Geulle, Armenbos, 28.VI.1969, cf • Ook ving ik weer 4 exemplaren in het 

Bunder Bos. 

E. melanostoma Zett. Nieuw voor de fauna. Rijckholt, Savelsbos, 15.V.1967, 

9 en I.VI.I968, B • Do soort lijkt op E. ochrostoma, maar de mondrand is zwart. 

De eerste twee paar dijen zijn aan de basis zwart, dij 3 is bij het Ç geheel geel, 

bij het cf geel of met meer of minder gezwarte basis. 

Eumerus jlavitarsis Zett. Breda, Liesbos, 3.VIII.I969, cf • De soort was nog 

slechts van 3 vindplaatsen bekend. 

E. ornatus Mg. Geulle, Armenbos, 28.VI.1969, cf- 

E. sogdianus Stack. Nieuw voor de fauna. Reeds geruime tijd stond bij mijn 

ongedetermineerde materiaal een cf van een op E. strigatus gelijkende soort van 

Joegoslavië (Otesevo, 10-13.VIII.1963). Tijdens een bezoek bij de heer Lambeck 

hebben we de puzzel opgelost: het was een exemplaar van E. sogdianus. Thuis 

controlerend, ontdekte ik, dat ik de soort ook uit Spanje had (Vilallonga de Ter, 

i9.VII.i97O, J* en Ribas de Freser, 25 en 26.VII.1970, 3 cf) en tenslotte bleek 

hij ook in mijn Nederlandse collectie te zitten: Breda, Liesbos, 5.VIII.1967, cf ; 

Linne, 13.VIII.1965, cf en Echt, de Doort, 21.VIII.1964, 3 cf - Deze vondsten 

zijn merkwaardig, daar de soort tot nu toe alleen van China tot de Transkaukasus 

bekend was. De soort is dus -— uiteraard — niet alleen nieuw voor Nederland, 

maar ook voor Joegoslavië en Spanje. Hij is stellig steeds over het hoofd gezien: 

hij gelijkt erg op E. strigatus en vliegt er ook mee samen (op alle drie Nederlandse 

vindplaatsen ving ik op dezelfde dag ook E. strigatus!). De cf cf zijn echter 

gemakkelijk te onderscheiden van E. strigatus: het derde antennelid is smaller 

evenals de kruindriehoek en — vooral belangrijk — de achterrand van sterniet 4 

is niet zo diep ingesneden en vertoont aan beide zijden een afgeronde, naar binnen 
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gerichte lob (E. strigains: diep ingesneden en zonder lobben). Verder is de 

gonocoxiet van E. stri gains haakvormig gebogen en die van E. sogdianus niet. De 

<j> <j> kan ik nog niet onderscheiden; in ieder geval is de tabel van Stackelberg 

niet zonder meer bruikbaar. Volgens deze auteur leeft de soort op peen. 

E. tuberculatus Rond. Rotterdam, 4 en 14.VIII.1969, resp. een cf en een $ 

in mijn kamer; Ulvenhout, 10.V.1971, cf • 

Heringia heringi Zett. Een nieuwe vindplaats is Ulvenhout, de eerste uit Noord- 

Brabant. Nieuw is ook Susteren. 

Ischyrosyrphus glaucius L. Oirschot, Susteren, Etzenrade en Bunder Bos, 4 cf 

en 4 $ in totaal (een Ç van Oirschot nu in coll. Verhaak). 

I. laternarms O.F.M. Susteren, Bunder Bos en Cadier (Riesenberg), 6 $ in 

totaal. 

Leucozona lue or um L. Susteren (gewoon), Etzenrade, Bunder Bos, Cadier 

(Riesenberg) en Rijckholt (Savelsbos), 24 cf en 20 $ in totaal. 

Megasyrphus annulipes Zett. Best, 6.VI.1971, $, leg. Van der Krift. Voor 

zover ik kan nagaan het eerste exemplaar uit deze provincie. 

Melangyna umbellatarum F. In 1969 verrassend algemeen te Susteren, Bunder 

Bos en Cadier, Riesenberg. Ook gevonden te Ulestraten (Waterval), Elsloo (Lage 

Bos), Ulvenhout, Breda (Liesbos) en Etzenrade (1970 en 1971). 

Meligramma euchroma Kow. Liefst 8 exemplaren van deze zeer zeldzame soort: 

Rozendaal (Geld.), 2.V.1971, cf ; Susteren, 20.V.1972, cf en 2 $ en 22.V.1972, 

$ ; Bunder Bos, 24.V.1969, $ , 23.IV.1971, cf en 24.IV.1972, Ç. Bovendien 

zag ik nog 2 exemplaren te Bunde (23 en 24.IV. 1972). 

M. triangulifera Zett. Rozendaal (Geld.), 1.V.1972, 2 cf 5 Ulvenhout, 10.V. 

1971, $ ; Best, 1.V.1972, cf (leg. Van der Krift); Susteren, 22.V.1972, $ ; 

Etzenrade, 3.VI.1972, Ç ; Geulle, Armenbos, 23.IV.1972, cf ; Bunder Bos, ll.V. 

1972, cf* 1972 is wel een bijzonder gunstig jaar voor deze soort geweest en er 

waren ook opvallend veel cf cf • Merkwaardig is ook het exemplaar van Geulle, 

dat een volledig zwart gezicht heeft en ook het cf van Bunde, waarvan het schildje 

zwart behaard is. Ondanks deze variaties en ondanks het feit, dat bij alle vijf cf 

de gele achterlijfsvlekken de zijnaad niet bereiken (wat bij deze soort wel het 

geval zou zijn) is er m.i. geen andere determinatiemogelijkheid dan M. trianguli¬ 

fera. 

M. guttata Fallen. Susteren, Etzenrade, Elsloo, Geulle (Armenbos), Bunder Bos, 

Ulestraten, (Waterval) en Cadier (Riesenberg): 6 cf en 19 $ in totaal. 

Mesosyrphus malinellus Collin. Olterterp, 28.V.1972, $ ; Bakkeveen, 29.V. 

1972, Ç ; Hulhorst, 3.V.1971, cf ; Rozendaal (Geld.). 2.V. 1971, cf ; Ulvenhout, 

10.V.1969, $ ; Etzenrade, 3.VI.1972, $ ; Bunder Bos, 7.V.1970, 2 cf * 

M. punctulatus Verr. ving ik o.a. te Heveadorp, 30.IV. 1969, 17 exemplaren, 

waarbij enkele zwarte Ç Ç . Ook een zwart Ç van Tilburg, 4.V.1969 en 2 van 

Hulshorst, 3.V.1971. 

Metasyrphus nitens (Zett.). Rozendaal (Geld.), 2.V.1971, cf* Zeer zeldzame 

soort, waarvan de meeste oude opgaven verkeerd zijn. De door mij gecontroleerde 

opgaven van Van Ooststroom {Ent. Ber., Amst. 11 : 141, 1943) zijn alle ver¬ 

keerd. 

M. punctifer (Kanervo in Frey). Ulvenhout, 10.V.1971, cf • Zeer zeldzaam. 
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Microdon eggeri Mik. Heeze, 14.VI.1970, $ , leg. Van der Krift. 

Neoascia geniculata Mg. Olterterp, 28.V.1972, cf en $ ; Oud Verlaat en 

Nieuwerkerk aan den IJssel, in 1969, samen 11 stuks. 

N. interrupta Mg. Haaren, 28.V.1972, cf, leg. Van der Krift. 

Neocnemodon brevidens Egg. Savelsbos, 27.V.1969, cf en Cadier, Riesenberg, 

8.VI.1969, cf - Bovendien determineerde ik voor de heer Verhaak cf en 3 $ 

van Oirschot, 22.VIII.1968 (een $ nu in mijn collectie). 

N. pubescens Del. et Pschorn Walcher. Losser, 8.V.1971, 9 ; Enschede, 9-V. 

1971, cf'; Hulshorst, 3-V.1971, cf \ Rozendaal (Geld.), 1.V.1972, gewoon (ik 

ving 30 cf en 2 9 ; maar in 1971 zag ik de soort er niet!). Geulle, Armenbos, 

17.V.1970, Ç en Rijckholt, Savelsbos, 18.V.1970, cf- 

N. verrucula Collin. Rozendaal (Geld.), 2.V.1971, cf en Hilvarenbeek, 25.V. 

1969, 9, leg. Van der Krift. Zeer zeldzaam. 

Orthoneura brevicornis Loew. Het wordt wel steeds duidelijker, dat deze soort 

in Zuid-Limburg een grote verspreiding heeft. Zo ving ik de soort in Etzenrade, 

29.V.197I, ? en 3.VI.I972, 2 cf en Ç ; Elsloo, 26.V.1969, 9 ; Geulle, 24.V. 

1969, 9 en 19.V.197O, 9 en 30.V.1971, 9 ; Ulestraten, Waterval, 24.V.1969, 

2 9 en I9.V.I97O 2 cf en nog 1 gezien; Cadier, Riesenberg, 8.VI.I969, cf- 

Aansluitend is een vangst van Midden-Limburg: Susteren, 25.V. 1969, cf en apart 

staat een vangst te Rozendaal (Geld.), 2.V.1971, 9 • 

Paragus haemorrhous Mg. Nieuw voor de fauna. Deze soort werd tot voor 

kort als synoniem van P. tibialis beschouwd, wijkt hiervan echter af door kleinere 

genitaliën. Al mijn Nederlandse P. tibialis bleken tot deze soort te behoren. Toch 

hoeft P. tibialis niet van onze fauna lijst geschrapt te worden: voor de heer Stobbe 

determineerde ik 4 echte P. tibialis: Appelscha, 18.VII.1971, cf (du in mijn 

collectie) en Elsloo (Friesland), 25.VIII.1964, cf en 12.VII.1967, 2 cf- 

Parapenium flavitarsis Mg. Etzenrade, 3-VI.1972, 9 en Cadier, Riesenberg, 

4.VI.1972, 2 9. 

Parhelophilus consimilis Malm. Naardermeer, 24.V.1970, een 9 temidden van 

een serie P. versicolor. 

P. f rut et or urn F. Opnieuw een cf in mijn kamer te Rotterdam, 14.VI.1969. 

Verder een cf te Elsloo, 26.V.1969, een 60-tal dieren te Etzenrade, 7.VI.1970 

(ook in 1971 en 1972 weer in aantal) en 2 9 te Brunssum op dezelfde datum. 

Het fraaie stukje van de Brunsummer Heide, waar ik nogal wat zweefvliegen 

ving, is overigens ten offer gevallen aan de Afcent. 

Pelecocera tricincta Mg. Oirschot, 11.VII.1971, 9 » leg. Van der Krift. 

Pipiza austriaca Mg. Hapert (N.Br.), Susteren, Etzenrade, Geulle (Armenbos), 

Ulestraten (Waterval) en Cadier (Riesenberg). 

P. bimaculata Mg. Susteren (1972, in aantal), Etzenrade, Geulle (Armenbos), 

Bunder Bos en Cadier (Riesenberg), 9 cf en 12 9 in totaal. Boxtel, cf ? Haaren 

(N.Br.), 9 en Bergen op Zoom, 9> leg- Van der Krift. 

P. lugubris F. Breda (Liesbos), Oirschot, Susteren (in 1969 gewoon), Elsloo 

(Lage Bos), Bunder Bos en Etzenrade. 

P. luteitarsis Zett. Hulshorst, 3.V.1971, cf en 2 9 5 Heveadorp, 30.IV.1969, 

cf ; Ulestraten (Waterval), 4.V.1969, 2 f en 7.V.1970, cf ; Geulle, Armenbos 

I6.V.I97O, 2 cf en 3 9 ; Rijckholt, Savelsbos, 5.V.1969, cf en 21.V.1972, 9 • 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 34, UIL 1974 53 

Het destijds door mij vermelde exemplaar van Losser betreft een P. festiva Mg. 

Deze soort heeft evenals P. luteitarsis gele voortarsen, maar de gezichtsvorm is 

geheel anders; de J1 cf missen de voor het $ zo karakteristieke samengevloeide 

vlekken op het tweede achterlijfssegment en ook de donkere vleugelvlek is zwak 

of afwezig. Daardoor, en ook omdat ik het cf nog niet kende en de mij bekende 

literatuur slechts of de ene of de andere soort noemt, ben ik in verwarring geraakt; 

bovendien zijn er van P. f estiva de laatste tientallen jaren slechts zeer weinig 

meldingen en dan nog steeds uit de duinen of vlak erachter. 

P. quadrimaculata Panz. Bakkeveen, 29-V.1972, 2 cf. 

Platycheirus ambiguus Fall. Heveadorp, 30.IV.1969, cf ; Elsloo, 24.IV.1972, 

cf ; Bunder Bos, 23 en 24.IV.1972, 16 cf en 6 Ç . 

P. discimanus Loew. Heveadorp, 30.IV. 1969, 9 cf en 9 ? ; Rozendaal (Geld.), 

1. V.1972. Deze zeer zeldzame soort werd al door Van Aartsen in dezelfde 

omgeving in aantal aangetroffen. 

P. o val is Becker. Elsloo, 13.V.1967, 2 Ç en 26.V.1969, 2 Ç ; Ulestraten, 

Waterval, 30.V.1971, $ ; Rijckholt, Savelsbos, 5.V.1969, cf, 27.V.1969, 9 en 

18.V.1970, 2 cf en 3 9 (en nog 2 gezien); Vaals, Malensbos, 16.V.1959, 2 $. 

In ons land vooral een soort die in bossen vliegt (waar P. peltatus zeldzaam is) 

en ook wat vroeger dan deze vliegend. Aan de tot nu toe bekende verspreiding 

kan ik Duitsland toevoegen: 16.VII.1969 ving ik een Ç bij Garmisch Parten- 

kirchen. 

P. tarsalis Schummel. Elsloo, Lage Bos, 6.V.1970, 6 cf ; Geulle, Armenbos, 

16-19.V.1970, 3 cf en 10 Ç, 11.V.1972, 3 cf en 5 $ ; Cadier, Riesenberg, 18.V. 

1970, $, 31.V.1970, 2 Ç, 20.V.1971. $ en 21.V.1972, $. 

Pyrophaena rosarum F. Best, 13.VI. 1971, cf? leg. Van der Krift; Etzenrade, 

15.VIII.1970, 3 cf en 3 ? ; Ulestraten, Waterval, 30.V.1971, 9 en Cadier, 

Riesenberg, 31.VII.1969, Ç. 

Scaeva lapponica Zett. Etzenrade, 29.V.1971, 7 cf en 4 9 ; Keer, Bunderberg, 

2. VI.1971, 2 cf. In antwoord op de vraag van de heer Van der Goot, waarom 

ik deze soort tot Scaeva heb gebracht kan ik mededelen, dat ik vroeger al een 

overeenkomst tussen deze soort en de beide andere Nederlandse Scaeva-sootten 

heb menen te bespeuren en dat, toen ik te kiezen had tussen de twee opvattingen, 

ik deze oude waarneming beslissend geacht heb. Ik heb té vaak gunstige ervaringen 

met dergelijke ,,habitus-kenmerken opgedaan, om ze, anders dan op goede gron¬ 

den, terzijde te schuiven. 

S. selenitica Mg. Susteren, 1.VIII.1969, 2 cf ; Etzenrade, 29.V.1971, 2 cf en 

3 9 en 3.VI.1972, 9 Î Keer, Bunderberg, 2.VI.1971, 2 cf ; Cadier, Riesenberg, 

4.VI.1972, 9 ; Rozendaal (Geld.), 30.IV.1972, 9 , 1.V.1972, 9 en 26.VII.1972, 

cf ; Oirschot, 10.VIII.1972, $ en 9 • 

Sphaerophoria rueppelli Wied. Susteren, 13.VIII.1970, 9 • 

Sphegina verecunda Collin. Nieuw voor de fauna. 11.V.1972 was ik zo gelukkig 

om in het Armenbos bij Geulle een cf van deze voor ons land nieuwe soort te 

vangen. S. verecunda wijkt van onze beide andere soorten af door de genitaliën 

en door het geheel donkere gezicht. 

Temnostoma bomb y lans Fabr. Etzenrade, 7.VI.1970, 4 cf en 1 9 » 29.V.1971, 

6 cf (nog meer gezien) en 3.VI.1972, 9 5 Ulestraten, Waterval, 30.V.1971, cf 
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en 9 5 Geulle, Armenbos, 30.V.1971, 9 en Cadier, Riesenberg, 20.V.1971, 9- 

T. vespiforme L. Etzenrade, 7.VI.1970, 5 cf, 29.V.1971, 4 cf en nog 1 gezien 

en 3.VI.1972, 9 > Bunder Bos, 24.V.1969, 9 5 Rijckholt, Savelsbos, 4.VL 1972, 

?• 
Triglyphus prh?ïus Loew. Susteren, 25.V.1969, cf ; Etzenrade, 29.V.1971, 9 

en Geulle, Armenbos, 30.V.1971, cf- 

Trop id ia scita Harr, was in 1970 wel zeer gewoon bij het Naardermeer (24.V) 

en te Etzenrade (7.VI, een honderdtal waargenomen). 

Tubifera hybrida Loew. Bunder Bos, 30.V.1971, cf- 

Volucella inflata F. Cadier, Riesenberg, 20.V.1971, 4 J'; Rijckholt, Savelsbos, 

31.V.1971, 12 en 2 9 gevangen en nog ongeveer een dozijn gezien; ook 

weer op 4.VI.1972, cf- 

V. zonaria Poda. Breda, 8.VIII.1969, 9 > leg- Van der Krift. 

Xanthandrus comtus Harr. Ulvenhout, 2.VIII.1969, 9- 

Xanthogramma citrofas datum Deg. Susteren, 25.V.1969, 9 en 20.V. en 22 .V 

1972, samen 7 9 • 

X. pedissequum Harr. Voor het eerst sinds 1966 ving ik de soort weer een 

keer in 1972: Bunder Bos, ll.V, cf (wel een zeer vroege datum voor deze soort). 

Xylota abiens Mg. Ulvenhout, 21.VII.1969, 3 cf> leg- Van der Krift, en 

2.VIII.I969, 2 cf en 2 9 5 Oirschot, 10.VIII.1972, 3 cf ; Susteren, 25.V.1969, 

9 ; Etzenrade, 7.VI.1970, cf en 29.V.1971, cf - 

X. ƒlorum Fabr. Oisterwijk, Oirschot, Etzenrade, Geulhem (de Dellen) en 

Epen (Onderste Bos), 11 cf en 5 9 ln totaal. 

X. ne mor um Fabr. Nieuwe vindplaats: Nijnsel, 11.VIII.1972, cf en 9- 

X. tarda Mg. Oirschot, 10.VIII.1972, 3 cf en 1 9 > Etzenrade, 7.VI.1970, cf 

en Epen, Onderste Bos, 29.VI.1969, cf • 

X. xanthocnema Collin. Ulestraten (Waterval), Geulle (Armenbos), Bunder 

Bos, Cadier (Riesenberg), Keer (Bunderberg), Rijckholt (Savelsbos) en Epen 

(Onderste Bos), 7 cf en 5 9 !n totaal. 

Description of the female of Cheilosia argentifrons Hellen. 

Dark cupreous and shining species, the abdomen somewhat darker and less 
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shining than the mesonotum. Frons, mesonotum and legs covered with yellow hair. 

Head: Eyes with scattered short whitish hair, especially on the lower half. Frons 

with three longitudinal grooves, the medium one deeper than the lateral ones. 

Over the antennae, at one quarter of the height of the frons, a transverse groove. 

The frons in front of the transverse groove more or less dusted, especially near 

the eye-margins. Face without hair, dusted, more clearly so between the central 

knob and the antennae. Eyemargins fairly wide, tinged yellowish (especially on 

the lower part), densely dusted and distinctly haired. Central knob not much 

projecting. Antennae: third joint bright orange, of moderate size, rather angular 

and a little longer than wide; the arista almost bare, a little longer than the 

antennae, brown. The orange colouring of the second joint variably developed, 

sometimes covering almost the whole joint. First joint black. 

Thorax with fine punctures, covered by longer and shorter hair. Scutellum 

with about 8 yellow or black bristles. 

Abdomen slender, finely punctate, with rather short hair. 

Legs: Femora black, but tips orange over one fifth of their lengths. Tibiae all 

orange, the hind ones in the middle with a faint darker tinge. Tarsi orange, 

except for the fifth joint, which is dark; also the first joint of the hind tarsi 

distinctly darkened above. Second leg with tip of tibiae along top margin with 

short black spines; their tarsi with 4-5 rows of sligthly smaller black spines below. 

These spines also along the outer margin of the second to fourth joints of the hind 

tarsi. Hind femora sometimes with a few short black bristles below. 

Wings hyaline, the basal part yellowish. Halteres pale brown throughout. 

Squamula whitish with a pale yellowish margin. Length generally 9 mm. Wing 

spread generally 7 mm. 

Summary 

Enumeration of an important number of Syrphid flies from the Netherlands, 

mostly collected in the years 1969—1972. Among them Epistrophe melanostoma 

Zett., Eumerus sogdianus Stack., Paragus haemorrhous Mg. and Sphegina verecunda 

Collin are new to our country. Eumerus sogdianus is recorded here for the first 

time as occurring in Yougoslavia and in Spain, Cheilosia argentifrons Hellen is 

new to Belgium and Platycheirus ovalis Becker to Germany. The first description 

of the hitherto unknown female of Cheilosia argentifrons is given. Five males are 

considered to be Melt'gramma triangulifera Zett. The yellow markings on the 

abdomen do not reach the margin, however, in one the face is black and in 

another the scutellum is black haired. 

Rotterdam 3024, Immanuel Kantstraat 91. 

Entomologische Kring uit de Omgeving van Gent. Kortelings is door een aantal entomo¬ 

logen uit de omgeving van Gent een entomologische kring opgericht. Een van de voornaamste 

van hun activiteiten is het uitgeven van een maandelijks tijdschrift, dat de titel ATALANTA 

draagt. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door overschrijving van het jaarlijkse lidmaat¬ 

schapsbedrag, BFr. 100,—, op postrekening 912286 t.n.v. de heer N. Faquaet, Bourgondisch 

Kruis 15, 9200 Wetteren, België, onder vermelding van „lid Atalanta”. — W. N. Ellis. 
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Sphecidae-vangsten in Tienray (Limburg) 

door 

R. T. SIMON THOMAS 

Farmacologisch Laboratorium, Universiteiî van Amsterdam 

Dankzij de welwillende medewerking van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, 

District Z.O.-Nederland, werd het mogelijk een onderzoek in te stellen naar het 

gedrag van de bijenwolf, Philanthus tri an gul um (F.) (Sphecidae, Hymenoptera) 

op het terrein van de Spoorwegen in Tienray (Limburg) (Simon Thomas & 

Simon Thomas-Heijmans, 1973). Tijdens dit onderzoek werden ook enige fau- 

nistische gegevens over de Sphecidae en hun parasieten verkregen. De verzamel- 

data vielen in 1971 in augustus, in 1972 in juni en juli en in 1973 in juli en 

augustus. 

Het terrein bestaat uit onbegroeid zand tussen de verschillende sporen. Aan 

weerszijden van de rails staat veel hoog opgegroeid eikehakhout gemengd met 

enkele vuilbessen en berken. De bloeiende kruidachtige planten bestaan voorname¬ 

lijk uit boerewormkruid (Chrysanthenum vulgare L.), wilgeroosje (Chamaenerion 

angustifolium (L.) Scop.), sint janskruid (Hypericum perforatum L.), duizend¬ 

blad (Achillea millefolium L.) en braam (Rubus fructicosus L.). Er komen nog 

vele andere soorten planten voor maar meestal slechts in enkele exemplaren: 

Oenothera biennis L., Linaria vulgaris Miller, Euphorbia cyparissias L., Plantago 

lanceolata L., Sisymbrium officinale (L.) Scop., Sagina apetala L., Convolvulus 

arvensis L., Er odium cicutarium (L.) L’Hérit., Capsella bursa-pastoris (L.) Medi¬ 

cus, Vicia tenuifolia Roth, V. cracca L., Lathyrus tuberosus L., Polygonum persi- 

caria L. en Galeopsis tetrahit L. Deze opgave van bloeiende planten is vanzelf¬ 

sprekend verre van volledig maar geeft wel de meest voorkomende soorten weer. 

Hieronder volgt een lijst van de verzamelde soorten insekten voorzien van enkele 

notities. De geslachten Oxybelus (Sphecidae) en Hedychrum (Chrysididae) wer¬ 

den gedetermineerd door respectievelijk Mr. P. M. F. Verhoeff en R» L. Veenen- 

daal, waarvoor ik erg dankbaar ben. 

Sphecidae 

Ammophila s ab ulo sa (L.) 1973 1 ? . 

Philanthus tri an gul um (F.) 1972 3 $ ? , 1973 9 c? cf ? 78 Ç $ . De bijenwolf 

kwam vroeger algemeen in Nederland voor. Tijdens de koude zomers van I960 tot 

en met 1968 verdween de soort, voor zover kan worden nagegaan, geheel uit 

Nederland. Zonderwijk (1971) ontdekte voor het eerst weer holen van de 

bijenwolf en wel tussen de stenen van het goederenemplacement te Tienray. In 

1971 werden in augustus ongeveer 200 holen geteld. Met het gedragsonderzoek 

van de bijenwolf ter plaatse werd een begin gemaakt in 1972 (Simon Thomas & 

Simon Thomas-Heijmans, 1973). De populatie huisde voornamelijk op het 

goederenemplacement. Enkele holen werden in de zandige stukken tussen de niet 

meer bereden rails gevonden. Ook in het fietspad langs de spoorbaan in de richting 

Lottum bevonden zich enige holen. Bij de eerste inspectie in de zomer van 1973 

bleek dat vrachtauto’s en tractoren het zand van het goederenemplacement zeer 
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vast hadden gereden. De bijenwolf is erg plaatstrouw en zal zijn hol liefst gaan 

graven zo dicht mogelijk nabij de plaats waar hij voor het eerst uit de grond te 

voorschijn is gekomen. Daar er deze zomer slechts langs de rand van het goederen¬ 

emplacement een enkel hol van de bijenwolf voorkwam, kan gezegd worden dat 

praktisch geen enkele wesp van het vorige jaar boven de grond is kunnen komen. 

In de zomer van 1973 zat de grootste populatie tussen de rails op de onbegroeide 

zandige plekken. De populatie langs het fietspad had zich uitgebreid. De bijen¬ 

wolf wordt door een aantal parasieten belaagd, maar in Tienray werd alleen het 

vliegje Muit o gramma sp. gezien. 

Cerceris rybyensis (L.) 1972 3 cf cf » 1 9 • 

Cerceris arenaria (L.) 1971 1 cf, 3 9 9, 1972 17 cf cf ,3 9 9, 1973 

5 cf cf » 14 9 9 . Deze graafwesp kwam zeer algemeen voor op de onbegroeide 

zandige plekken van het geobserveerde areaal. De soort maakte ook vaak holen 

nabij of zelfs onder de rails, dit in tegenstelling tot de bijenwolf. C. arenaria 

werd sterk geparasiteerd door de goudwesp Hedychrum nobile Scopoli. De holen 

zijn in de regel moeilijk te vinden, daar er geen zand voor of rond de ingang blijft 

liggen. 

Cerceris quinque fas data (Rossi) 1971 1 cf, 1973 3 cf cf, 1 9 • 

Cerceris ruficornis (F.) 1972 1 Ç . 

Alysson bimaculatus (Panzer) 1973 1 9 • 

Mellinus arvensis (L.) 1972 1 $ . 

Astata (A.) costai Piccioli 1972 1 cf • 

Tachysphex nitidus (Spinola) 1972 1 cf, 1 Ç. 

Miscophus bicolor Jurine 1972 1 Ç . 

Trypoxylon attenuatum Smith 1972 1 Ç . 

Psen (Mimumesa) atratinus (F. Mor.) 1971 1 cf, 1 9 ? 1973 1 cf» 1 9 • 

Psen (Mime sa) grandii Maidl 1972 3 cf cf • 

'Psen (Mime sa) equestris (F.) 1971 1 Ç . 

Psen {Mimesa) lutarius (F.) 1973 1 9 • 

Psenulus fuscipennis (Dahlbom) 1972 1 $ . 

Psenulus pallipes (Panzer) 1972 1 $ . 

Ectemnius (E.) nigrinus (Herrich-Schäffer) 1972 1 $. 

Lestica (L.) subterranea (F.) 1972 8 9 Ç . 

Le Stic a (L.) alata (Panzer) 1972 2 9 9 • 

Crabro cribarius (L.) 1971 2 9 9- 

Crabro peltarius (Schreber) 1971 1 cf » 1972 4 cf cf » 6 9 9 * 

Crossocerus (Hoplocrabro) quadrimaculatus (F.) 1972 7 9 9- 

Crossocerus (C.) varias Lepeletier & Brullé 1972 2 9 9 • 

Crossocerus (C.) wesmaeli (van der Linden) 1971 1 9 • 

Crossocerus (C.) elongatulus (van der Linden) 1972 3 cf cf • 

Crossocerus (C.) dentricus Herrich-Schäffer 1972 2 9 9 • 

Lindenius albilabris (F.) 1971 1 cf » 1972 5 cf cf, 3 9 9,1973 499. 

Lindenius subaeneus Lepeletier & Brullé 1971 1 9 • 

Lindenius panzeri (van der Linden) 19711 9 » 1973 5 9 9 • 

Lindenius pygmaeus (van der Linden) 1971 4 cf db 1972 38 cf cf» 4 9 9 > 
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1973 2 <$, 2 $ $ . In 1972 werden vele mannetjes op vaste plaatsen, die 

op territoria leken, aangetroffen. 

Oxybelus bipunctatus Olivier 1972 48 <$, 4 $ $ , 1973 4 cfj\4 $ $, 

Deze spieswesp is hier algemeen. In 1972 werden, evenals bij de vorige soort, 

vele mannetjes op vaste plaatsen, die op territoria leken, aangetroffen. In 1973 

werden veel vrouwtjes gezien die met vliegen hun holen binnen gingen. 

Oxybelus uniglumis (L.) 1972 1 <ƒ, 2 $, 1973 1 <$- 

Oxybelus quatuordecimnotatus Jurine 1972 3 c? d\ I $,1973 2 cfc?,l $ • 

Chrysididae 

Hedychrum nobile Scopoli 1971 1 $, 1972 14 cf cf» H $ $ , 1973 5 cT d\ 

24 $ $ . Deze goudwesp parasiteert op Cerceris arenaria (L.) (Balthasar, 1954) 

die in dit gebied ook veel voorkomt. 

Hedychrum gerstaeckeri Chevier 1972 1 $ . 

Hedychrum roseum Rossi 1972 2 $ $ . 

Hedychrum aureicolle niemellaei Linsenmaier 1973 1 $ . 

Mutillidae 

Smicromyrme rufipes (F.) 1971 7 $ $, 1972 6 <ƒ d > 67 $ $, 1973 

23 $ $ . Deze mierwesp was in groten getale te vinden. Overal liepen de vrouw¬ 

tjes op de onbegroeide zandgedeelten op zoek naar holen van gastheren. Berland 

& Bernard (1938) vermelden als voornaamste gastheer Cerceris arenaria (L.), 

een graafwesp die hier zeer algemeen voorkomt. Nooit drongen deze mierwespen 

de holen van de bijenwolf binnen. 

Myrmosa melanocephala F. 1972 1 JL 

Summary 

Thanks to the kind permission of the Dutch Railway Company collections could 

be made at the unused station of Tienray (S.E.-Netherlands) during the summer 

months from 1971 through 1973. Thirty-five species of Sphecidae and six species 

of parasites were collected. Three species [Philanthus triangulum (F.), Cerceris 

arenaria (L.), and Oxybelus bipunctatus Olivier] were very abundant in the sandy 

areas between the railways. Most insects were collected from the flowers of 

Chrysanthenum vulgare (L.), Chamaenerion augustifolium (L.) Scop., Rubus 

fructicosus L., Hypericum perforatum L., and Achillea millefolium L. Males of 

Oxybelus bipunctatus Olivier and Lindenius pygmaeus (van der Linden) were 

mostly found on fixed places, which looked like territoria. 
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Betrem, J. G., in collaboration with J. Chester Bradley, 1972. The African Camp- 

somerinae (Hymenoptera, Scoliidae). - Monogr. Ned. Ent. Ver. 6, 326 pp., 55 figs., 47 

maps, 6 pis. 

In het voorwoord tot deze omvangrijke monografie geeft Bradley een beknopt over¬ 

zicht van het gezamenlijk onderzoek van de taxonomie der Scoliidae, een economisch belang¬ 

rijke groep van vijanden van engerlingen. De bewerking van de Afrikaanse Campsomerinae, 

een der twee subfamilies van de Scoliidae, is het jongste resultaat van dit onderzoek. 

Daarop volgt een algemeen gedeelte, dat naast de nodige inlichtingen omtrent typen, 

geografische namen, associatie van de sexen, etc. een goed geïllustreerd overzicht bevat van 

de morfologie van deze wespen, een hoofdstuk dat ook voor onderzoekers van andere 

Hymenopteren-families veel nuttige gegevens bevat. 

Op p. 24 begint de eigenlijke taxonomische revisie, waarin 93 soorten zijn behandeld. Met 

de vele tabellen en uitvoerige beschrijvingen, aangevuld door talrijke afbeeldingen en ver- 

spreidingskaarten (welke laatste ten dele ook gegevens over in Zuid Europa voorkomende 

soorten bevatten), maakt dit werk een voortreffelijke indruk. Van bijzondere betekenis is 

ook, dat auteur en medewerker nagenoeg alle bestaande typen van de vroeger beschreven 

soorten hebben bestudeerd, waardoor de tevoren zo verwarde nomenclatuur nu een betrouw¬ 

bare basis heeft verkregen. 

Ofschoon de monografie berust op de studie van een zeer groot aantal exemplaren, ver¬ 

zameld in alle delen van Afrika en bijeengebracht uit een vijftigtal collecties, kan de huidige 

stand van de systematiek van deze groep toch nog geenszins als bevredigend worden be¬ 

schouwd. De voornaamste oorzaak hiervan is wel, dat de sexuele dimorfie bij deze wespen 

zó sterk is, dat mannetjes en vrouwtjes als aparte soorten moeten worden behandeld, zolang 

geen nadere gegevens beschikbaar zijn. De auteur heeft de sexen, op grond van de in de 

inleiding vermelde aanwijzingen, zo goed mogelijk geassocieerd. Toch kan slechts bij 39 

soorten de saamhorigheid van $ en S als voldoende zeker worden beschouwd; daarnaast 

worden resp. 32 en 22 soorten beschreven, waarvan alleen het $ of het $ bekend zijn. Bij 

de 51 als nieuw beschreven soorten is de verhouding in dit opzicht het meest ongunstig: 

hier staan tegenover 8 volledig bekende soorten de beschrijvingen van 22 en 21 soorten, 

waarvan resp. het bijbehorende ê of 9 nog niet met zekerheid herkend of bekend is. Bij 

9 van de apart beschreven mannetjes kan worden vermeld tot welk $ zij waarschijnlijk 

behoren, maar van enkele andere uitsluitend op mannelijke exemplaren gebaseerde soorten is 

zelfs nog onzeker in welk genus zij moeten worden geplaatst. 

Een ander verschijnsel, dat de systematiek van deze wespen uitzonderlijk moeilijk maakt, is 

de vaak zeer aanzienlijke en grillige intra-specifieke variatie. Niet verwante soorten lijken 

soms zó bedriegelijk op elkaar („Müllerse mimicry”), dat zij tot dusver vaak verward 

werden. Een bijzonder aspect hierbij is dat volgens de auteur de selectiedruk op het kleuren- 

patroon bij de sexen van één soort op zodanig verschillende wijzen tot uiting kan komen, 

dat de verspreidingsgebieden van onderscheidbare kleurvormen van mannetjes en vrouwtjes 

niet samenvallen. 

Het is duidelijk, dat diverse taxonomische problemen slechts door verder onderzoek ter 

plaatse (o.a. door kweken in het laboratorium, zoals dit in de dertiger jaren op Java is 

gedaan, zie Franssen, 1940, Landbouw 16: 292) tot een oplossing kunnen worden ge¬ 

bracht. De monografie laat duidelijk zien wat er op dit gebied in Afrika nog te doen is. 

Bij alle waardering voor het grondig onderzoek van deze moeilijke insektengroep mogen 

enkele kritische aantekeningen toch niet achterwege blijven. De eerste betreft de voorgestelde 

classificatie, die m.i. wat al te ingewikkeld is gemaakt door een zeer ver doorgevoerd proces 

van „splitting” en naamgeving. Het creëren van talrijke subgenera met slechts één of twee 

soorten, in één geval zelfs voor elk van de drie soorten van één genus (Guigliana), lijkt mij 

evenmin gewenst als het gebruik van nomenclatorisch ongeldige namen voor secties (onder¬ 

afdelingen van sub-genera) en „vormen” (do. van species of subspecies). Wij moeten onze 
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toch al zo omvangrijke en chaotische insekten-nomenclatuur niet zwaarder belasten dan strikt 

nodig is. - Verder moet vermeld dat bij de correctie enige storende fouten onopgemerkt zijn 

gebleven. De belangrijkste is wel dat het overzicht van de in dit werk beschreven nieuwe 

taxa (p. 7: Abstract) niet in overeenstemming is met de tekst; het bevat enige fouten en er 

ontbreken, als ik goed heb geteld, 6 soorten, 1 ondersoort en 7 vormen. Op pagina 6, regel 

18 v.o. moet de eerste letter van Tureimeris worden vervangen door een A, in de tabel op 

p. 212 moet na congoensis als auteursnaam „Br.” worden gelezen, en op p. 220 dient de 

laatste zin van het overzichtje van de species-groep van C. lachesïs te luiden: „Three are 

known from both sexes, two only as males and two only as females.” 

Het lijkt wel gewenst dat bij gelegenheid een „Errata”-biad met deze en eventuele andere 

correcties aan alle bezitters van dit werk wordt toegezonden. — J. van der Vecht 

Diakonoff, A., The South Asiatic Olethreutini. Zoölogische Monographieën van het 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie No. 1. XXI 700 pagina’s, 732 figuren, 15 platen. 

Leiden, E. J. Brill, 1973. Prijs gebonden ƒ 208,—. 

Reeds meer dan 30 jaar, alleen noodgedwongen onderbroken door krijgsgevangenschap 

tijdens de Tweede Wereldoorlog, houdt de auteur zich in het biezonder bezig met de studie 

van de Zuidoost-Aziatische Tortriciden. Als resultaat ligt nu de kapitale publicatie voor ons, 

waarin slechts één tribus van deze grote vlinderfamilie behandeld kon worden. Dit alleen 

bewijst al, hoeveel tijd, moeite en inspanning het kost een dergelijk onderwerp zo te be¬ 

heersen, dat een monografie van deze omvang tot stand kon komen. 

Diakonoff geeft een geheel nieuwe moderne behandeling van de tribus. Dat de bouw 

van het copulatieapparaat hierbij van het allergrootste belang is, spreekt wel vanzelf. Maar 

ook andere kenmerken, zoals het aderstelsel en de bouw van de palpen, worden erbij be¬ 

trokken. Het meeste materiaal dat aan de publicatie ten grondslag ligt, bevindt zich in de 

rijke collecties van het Rijksmuseum te Leiden en het Brits Museum (Nat. Hist.) te Londen. 

Het boek begint met een inleiding van 12 pagina’s waarin diverse algemene onderwerpen 

behandeld worden. Daarna volgt in ruim 500 pagina’s de hoofdmoot, de behandeling van 

de vele soorten, die tot de tribus gerekend moeten worden. De tekst wordt toegelicht door 

732 voortreffelijke tekeningen, meest van genitaliën, maar ook van aderstelsels en koppen. 

Op één na, waarop vlinders afgebeeld zijn, bevatten ook alle platen foto’s van genitaliën. 

Het heeft geen zin het werk uitvoerig te bespreken. Dat zou alleen gedaan kunnen worden 

door iemand van het formaat van Diakonoff zelf, en dat zijn er voor deze groep maar 

weinigen. Maar dat de monografie voor de systematiek van de Olethreutini van grote be¬ 

tekenis is staat buiten kijf. Zelfs de weinige in ons land voorkomende soorten ondervinden 

er de invloed van. 

Rest mij slechts Diakonoff van harte te complimenteren met de voltooiing van deze 

uitmuntende publicatie. Ook de firma E. J. Brill legt alle eer in met de voortreffelijke wijze 

waarop het werk verzorgd is. — lpk. 

MEDEDELING VAN DE BIBLIOTHEEK 

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft goedgevonden dat de 

verzending van boeken en tijdschriften ten behoeve van het leenverkeer van de N.E.V. 

voortaan mag worden verzorgd door de postkamer van de Universiteit. De porti komen voor 

rekening van de Universiteit. Voor de bibliotheek betekent dit een aanzienlijke vereen¬ 

voudiging van de administratie. Voor de gebruikers van de bibliotheek betekent het een aan¬ 

trekkelijke verlaging van de kosten die verbonden zijn aan het per post lenen van werken uit 

de bibliotheek. 

Natuurlijk moeten bij retourzending de werken nog wèl door de lener worden gefrankeerd ! 

(Waarbij ik er nog eens aan wil herinneren dat de boeken aangetekend, en vooral stevig 

verpakt moeten worden.) — W. N. Ellis. 
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Sexual dimorphism in Paxillus Macleay (Coleoptera, Passalidae) 
(Preliminary note) 

by 

Pieter H. van DOESBURG, Jr. 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

While preparing a faunistic survey of the Surinam Passalidae, I was struck by 

the marked differences in pilosity in the specimens of several Paxillus species. 

Suspecting a sexual basis for this phenomenon, I checked the sex of a fair number 

of specimens by preparing their genitalia. The result confirmed that for these 

species this difference is indeed of sexual nature, and an easy way of distinguishing 

between male and female. 

This dimorphism is manifest by different development of the hair-tufts on and 

around the shoulders, on the upper side of the middle tibiae, and, to a lesser 

extent, on the underside around the hind corners of the pronotum. In the female 

the pilosity of these parts is thicker, and the hairs longer than in the male. No 

other external differences could be detected. 

This finding has taxonomical consequences, because the presence or absence of 

hair-tufts on the shoulders has been used in Paxillus as a specific character. See, 

for instance, C. Moreira, 1921, Coléoptères Passalides du Brésil, Annls Soc. ent. 

Fr. 90: 271, or H. Luederwaldt, 1934, Revisâo do genero Paxillus (Col. Lamell. 

Passalidae), Sâo Paulo, 11 pp. G. J. Arrow (1906), however, attributed this 

phenomenon to wear of these parts during life of the beetles; see: A contribution 

to the classification of the Passalidae, Trans, ent. Soc. London 1906 (4): 443. 
Thus a new approach to the taxonomy of this genus is highly desirable. Because 

many of the original specific descriptions are more or less insufficient, study of 

the type specimens will be necessary. 
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Oxyethira fischeri n. sp. 

A new Oxyethira species from Madeira 

(Trichoptera: Hydroptilidae) 
by 

L. W. G. HIGLER 

Research Institution for Nature Management (RIN) 

RIN-communication nr. 100 

Dr. P. Wagenaar Hummelinck of Bilthoven (the Netherlands) was so kind 

as to offer me a number of nymphs and larvae of Hydroptilids he sampled in 

Madeira. Most of the nymphs were at an age at which the genitalia were fully 

developed. After preparation, it was possible to study the genital structures in 

detail. The specimens all clearly belonged to the same species of the genus Oxye¬ 

thira Eaton 1873. To the best of my knowledge this species has not been described, 

and I therefore propose the name Oxyethira fischeri to honour my teacher and 

friend, the late F. C. J. Fischer of Rotterdam. 

The material was sampled in Madeira, Rio de Faial, 2 km W of Porto da Cruz, 

10 m, on 28.VI.1967 in a drying, partially swampy river. The chloride content of 

the river water is 40 mg/litre. The holotype and some of the paratypes are stored 

in the collection of the Museum of Natural History at Leiden, the Netherlands. 

The other paratypes are in the collection of the University of Utrecht. 

The species seems to be closely allied to Oxyethira falcata Morton 1893. An 

excellent description of this species has been given by Jacquemart & Coineau 

(1962), and 1 shall refer to the drawings in their publication. There are three 

discrepancies in the male genitalia between the two species under discussion. 

1. The number of spines on the side-pieces of the eighth segment in our material 

is three or four; in O. falcata this number is two or three. 

2. The darkly pigmented, down-turned plates lateral to the penis (“appendices 

intermédiaires”, Jacquemart & Coineau) are smooth at the posterior margin; 

in O. falcata the margin is serrated (see Figure in Jacquemart & Coineau). 

Mosely (1939) describes an acute, biffurcate (?) apex, which is more like the 

new species (Fig. 6). 

3. The shape of the far end of the penis (Fig. 4) differs greatly from O. falcata 

as depicted by Jacquemart & Coineau and by Martinov (1934). This 

seems to me a very important characteristic. 

In studying the literature on the Trichopterous fauna of the Atlantic Islands my 

attention was drawn to Oxyethira dentata Nybom, formerly described as O. biden- 

tata (Nybom 1948). In my opinion there is a striking resemblance with O. falcata, 

and as a result I sincerely doubt the validity of O. dentata. According to Jacque¬ 

mart & Coineau, the species O. falcata shows constant variations, and they 

suggest the presence of eco-biogeographic forms. The distribution of the species is 

very wide (Schmid I960), so the possibility that these forms occur, including 

O. dentata Nybom, is very real. Although O. fischeri resembles O. falcata, I do 

not consider it as belonging to such a group of forms, because of the striking 

character of the penis described under point 3. 

In a separate article I shall give descriptions of the female, the larva, and the 

nymph of Oxyethira fischeri. 
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1. The nymph in its case. 2 and 3. Ventral view of the male genitalia of two different 

specimens. 4. The far end of the penis and flagellum. 5. Pleural spines on the eighth segment. 

6. Lateral view of the male genitalia. 
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Trekvlinders in 1972 

door 

B. J. LEMPKE 

(Drieëndertigste jaarverslag) 

Het weer was in januari nogal afwisselend met telkens korte perioden van 

strenge vorst, waarbij temperaturen van —13 (Eelde, 17/18) en —15 (Leeuwar¬ 

den, 29/30) genoteerd werden. Februari was over het algemeen zacht, zodat om¬ 

streeks de helft van de maand de gele crocussen al te voorschijn kwamen en soms 

al wijd open stonden. Afgezien van enkele gure dagen was maart zeer zonnig 

met omstreeks de helft van de maand een week lang opvallend hoge temperaturen. 

Op 15.III steeg het kwik in het zuiden tot 20°, een temperatuur die menige zomer¬ 

dag later in het jaar niet zou halen. Geen wonder dat al in de tweede helft van 

de maand alle crocussen uitgebloeid waren! April drukte alle optimistische ver¬ 

wachtingen echter radicaal de kop in met veel buien en een schrale wind. Mei 

begon met een paar fraaie dagen, maar de rest was vaak koud met veel wind. 

Juni was zo mogelijk nog slechter. In de eerste twee decaden bleef de temperatuur 

vrijwel steeds 4 à 5 graden beneden de normale van 20, maar de derde decade 

bracht een duidelijke verbetering en de thermometer steeg enkele dagen tot 27 à 

28°. Juli was evenmin fraai, doch omstreeks de 20ste werden we verrast met een 

paar echte zomerse dagen met temperaturen van 31 en 32°, echter bij wind uit 

het noordoosten, zodat de nachten toch te fris waren. 

Augustus bracht nogal veranderlijk weer, vaak zonnig, maar niet warm, daar 

de thermometer dikwijls beneden 20° bleef steken. September was in geen enkel 

opzicht beter. Vooral de nachten waren meest koud door de overheersend noorde¬ 

lijke tot noordoostelijke wind. In oktober hadden we over het algemeen rustig 

herfstweer, maar in het begin weer nachten die vaak 5 tot 7° te koud waren. 

November was vrij nat met meest ongeveer normale temperaturen, december tame¬ 

lijk zonnig met een iets boven normale temperatuur. 

Resumerend dus een zeer middelmatig seizoen, dat zowel voor dag- als voor 

nachtwaarnemingen geen hoge verwachtingen deed koesteren. Wat de inheemse 

dagvlinders betreft viel vooral op, dat Aglais urticae op veel plaatsen in nazomer 

en herfst op geen stukken na zo talrijk was als we dat in de regel meemaken. 

Nymphalis io daarentegen was plaatselijk gewoon (op 28.VIII bijvoorbeeld op de 

Ramspolpier 400 stuks, F. H. Treep). Papilio machaon werd vooral in de voor¬ 

zomer op diverse plaatsen gezien, het meest in Zeeland, maar ook bij Drempt 

(Kets). Van de zomergeneratie kwamen veel minder berichten binnen (l.VIII te 

Doorn, 27.VIII te Heerlen). Zeer opvallend waren enkele waarnemingen van 

Nymphalis antiopa in het westen van het land: op 30.VIII twee bij Amsterdam (J. 

Hinloopen), l.IX één te Muiderberg (A. van Tuyl) en 10.IX kreeg S. de Boer 

een Rouwmantel die te Edam in een schuurtje was aangetroffen! Van Nymphalis 

polychloros zag E. van Mastrigt op 16.VII één te Klimmen, „sinds vele jaren 

een waarneming”! 

Bruikbare gegevens werden van 122 medewerkers ontvangen, waaruit het vol¬ 

gende verslag kon worden samengesteld. 
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1. Pieris. Op 10.VIII kwamen op het strand bij Haamstede „koolwitjes” con¬ 

stant vanuit zee in noordwestelijke richting aanvliegen (mej. S. Müller). 

2. Pontia daplidice L. Op 21 juli werd te Soest een $ op herik waargenomen 

(E. Heupers). 

3. Colias hyale L. Van de eerste generatie werden van 5.VI—3.VII in totaal 

negen stuks gemeld, alle in het zuiden en midden van Limburg, meest mannetjes, 

maar ook een Ç te Tegelen op 26.VI (Ottenheijm). 

De tweede generatie werd vanaf 4.VIII vooral in augustus gemeld. Daarna 

kwamen nog enkele waarnemingen in september en twee in oktober, de laatste op 

8.X te Sommelsdijk (Vroegindeweij) . Met een melding van Zwartewaal op 

l.IX bleef dit overigens de noordelijkste waarneming in 1972. Op twee in Noord- 

Brabant na kwamen ook van de zomervlinders alle overige uit Limburg. 

Vindplaatsen. Lbg.: Wahlwiller, Gulpen, Kunderberg, Sint Pietersberg, 

Echt, Tegelen, Roermond, Swalmen, Blerick, Ospel. N.B.: Veldhoven, Breda. 

Z.H.: Sommelsdijk, Zwartewaal. 

Totaal aantal waarnemingen: 133, ver beneden het gemiddelde 

van 270. 

4. Colias croceus Geoffroy. De oranje luzernevlinder was voor de derde maal in 

successie zeer schaars. Het eerste exemplaar werd 29 juli bij Leerdam gezien 

(Gielis). Daarna volgden alleen enkele waarnemingen te Ospel en te Echt, de 

laatste op l.IX (Vranken). In totaal werden niet meer dan tien stuks gemeld! 

5. Vanessa atalanta L. Tegen alle verwachtingen in waren er enkele vroege 

waarnemingen: op 17 maart de eerste te Rozenburg (Van Rooij) en 12 april de 

tweede te Dordrecht (Van ’t Hoff). In mei werd de vlinder slechts op zes dagen 

gemeld, meest één per dag. Juni werd beter met waarnemingen op 17 dagen, 

maar meest met zeer kleine totalen. Vanaf het einde van deze maand ontbrak de 

atalanta echter vrijwel geen enkele dag meer. Dat er evenwel nog laat immigranten 

binnen kwamen blijkt wel uit een waarneming van Br. Melkert op 11.VII te 

Egmond-Binnen: 14 exemplaren die alle afgevlogen waren! Zelfs eind juli werd 

nog hier en daar een oude atalanta gezien. Maar er vlogen toen ook al enige weken 

mooie verse dieren. Overigens bleven de totalen laag. Augustus werd duidelijk 

beter met topdagen op 28.VIÏI van 116 stuks en 31.VIII van 114. Op 3.IX wer¬ 

den nog 105 stuks geteld, maar daarna werd de vlinder veel schaarser. Van de 

vaak zo rijke herfstgeneratie was weinig te bespeuren. Toch werd de atalanta nog 

op bijna alle oktoberdagen gemeld. De laatste waarnemingen kwamen begin 

november: 3.XI te Ospel (v. D. Donk), 5.XI te Kerkdriel (Versteegh) en 

12.XI te Schalkhaar (Flint). 

Trek. Duidelijk zuidwaarts vliegende exemplaren werden l.X te Sittard en 

2.X te Limbricht gezien (Penners) en 8.X op Ockenrode (Den Haag, Vester- 

gaard). 

Totaal aantal waarnemingen: 2524, ruim de helft van 1971, 

maar bijna het dubbele van 1970. Haast alle waarnemers klaagden over het ge¬ 

ringe aantal dat ze gezien hadden. Ik zag er zelf maar 20. Maar er waren ook uit¬ 

zonderingen. Wijnalda telde te Kubaard (Fr.) 136 stuks en vond het ,,een mooi 

atalanta-j aar” ! 
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6. Cynthia cardui L. (zie voor de genusnaam Field, 1971). Twee meldingen 

van mei: l6.V te Rotterdam (Molin) en 20.V te Kralo (Treep), vier in juni, 

maar op 24 dagen in juli. Aantallen echter meest zeer klein met uitzonderingen op 

10.VII (15 in de omgeving van Apeldoorn, Minnema) en 11.VII (bij Echt 12 

stuks, Vranken). In augustus liepen de dagtotalen duidelijk op en vooral het 

eind van de maand werd goed (151, 117 en 145 op de drie laatste dagen). Op 

Buddleia’s in een plantsoen te Zwolle telde Van Katwijk op 28.VIII 31 stuks, 

Van Minnen Jr. zag de volgende dag op een wandeling op Vlieland ongeveer 

100! De topdag werd 2 september met 162 stuks maar na de eerste week van 

deze maand zakten de aantallen. Toch kwamen zelfs begin oktober nog een paar 

dagen van 30 of meer voor. De laatste exemplaren werden 25.X te Soest (Van 

Elmpt) en Deventer (Oord) gezien en 4.XI te Echt (Vranken). 

Opvallend was dit jaar de late ontwikkeling van de hier geboren generatie, een 

gevolg van de late aankomst van de immigranten. De toch altijd spaarzamere 

tweede generatie had daardoor nauwelijks meer tijd tot ontwikkeling te komen. 

Een kleine stijging in de dagtotalen in de eerste decade van oktober moet aan het 

verschijnen ervan te danken geweest zijn. Een bevestiging hiervan is de vondst 

van 12 rupsen te Tegelen op 12.VIII, die van 26.IX—10.X tien vlinders op¬ 

leverden (Ottenheijm). 

Op de Floriade te Amsterdam, waar cardui goed vloog, had de vlinder een 

duidelijke voorkeur voor de paarse bloemen van Verbena bonariense, dit in tegen¬ 

stelling tot Vanessa atalanta, die er zelden op aan te treffen was. Ook te Egmond- 

Binnen kwam de Buddleia pas op de tweede plaats, nu door concurrentie van 

enkelbloemige Dahlia’s (Br. Melkert). 

Lichtvangst. Op 13.VIII kwam te Spijkenisse tussen 0 en 3 uur een 

cardui op een vanglamp, opgesteld op de vijfde verdieping (Van Rooy), voor 

zover ik weet de eerste maal dat de vlinder hier te lande op licht werd aangetrof¬ 

fen. 

Trek. Op 8.X zag Vestergaard op Ockenrode een cardui, die duidelijk in 

zuidwestelijke richting trok. 

Totaal aantal waarnemingen: 2135, een goed seizoen voor deze 

soort. 

7. Issoria lathonia L. Buiten de duinen werden slechts drie exemplaren waar¬ 

genomen: op 25.VII op de Weiterberg (Flint), 14.VIII de tweede bij Terlet 

(Rob As) en 30.VIII de derde te Steijl (Pater Munsters). Een zeer pover resul¬ 

taat dus. 

Uit het duingebied zelf werden 224 stuks gemeld. Het eerste exemplaar, uiter¬ 

aard een vers dier, werd 13 april te Egmond-Binnen waargenomen (Br. Mel¬ 

kert). In mei vloog de vlinder plaatselijk goed: op 8.V vrij talrijk te Vogelen¬ 

zang, ll.V ongeveer 30 in de Kennemerduinen. Weinig waarnemingen in juni, 

maar al begin juli kwam de volgende generatie duidelijk opzetten, zo op 10.VII 

18 meest verse vlinders te Egmond. In augustus werd lathonia regelmatig hoewel 

in kleine aantallen gezien, in september minder, maar in oktober was er weer een 

duidelijke opleving: op 5.X zes te Egmond, op 8.X tien vrij verse in de Amster¬ 

damse Waterleidingduinen, vanwaar ook de laatste melding kwam: op 20.X een 

vers exemplaar (Verdonk). 
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8. Lysandra coridon Poda. Van dit zeldzame blauwtje werd 10.VIII een çf 

te Gulpen gevangen (F. J. van Oosterhout). 

9. Acherontia atropos L. Slechts vier waarnemingen kwamen binnen. Op 

28.VIII werd een dood exemplaar te Piershil gevonden (mededeling aan R. Vis), 

30.VIII zat een doodshoofdvlinder tegen een stam in een boomgaard te Weesp 

(A. van Tuyl), in september werd er één te Herkingen aangetroffen (mede¬ 

deling aan Huisman) en ll.X werd de vierde in de artillerie-inrichting bij de 

Hembrug gevonden (mededeling aan Verdonk). 

10. Agrius convolvuli L. De windepijlstaart was nog schaarser vertegenwoor¬ 

digd: op 17 juni werd een exemplaar te Akkrum aangetroffen (J. Jager) en 

20.VIII werd een dode maar nog verse vlinder te Velp gevonden (Rob As). Dit 

is wel een van de allerslechtste seizoenen die we ooit voor deze soort meegemaakt 

hebben. 

11. Macroglossum stellatarum L. Het eerste exemplaar zag Huisman 28 juni 

te Melissant op duizendschoon. In juli werd op zes dagen één gezien, in augustus 

slechts één waarneming, drie in september. Het totale aantal kolibrievlinders dat 

gemeld werd, bedroeg slechts 12 ! 

Vindplaatsen. Lbg.: Simpelveld, Ospel. ZL: Oostkapelle, Haamstede. 

Z.H.: Middelharnis, Melissant, Ouddorp, Kinderdijk, Vlaardingen. N.H.: Zand- 

voort, Texel (Slufter). 

12. Agrotis ipsilon Hufnagel. Op 6 juni werden de twee eerste aangetroffen 

te Noordwijkerhout (Elferink). Daarna werd de vlinder nog op zes verschillende 

data in juni gemeld tegen vijf in juli en zes in augustus. September en oktober 

werden als altijd de beste maanden met op bijna alle dagen waarnemingen. Hoe 

schaars de vlinder evenwel was blijkt uit het feit dat de hoogste telling voor een 

dag slechts 13 stuks bedroeg (op 7.X). November leverde alleen waarnemingen 

op de eerste vier dagen op. De laatste werden op 4.XI te Echt en te Oosthuizen 

aangetroffen. 

Totaal aantal waarnemingen: 176, iets meer dan in 1971, maar 

natuurlijk een slecht seizoen voor deze soort. Behalve uit Utrecht, Friesland en 

Groningen kwamen overigens uit alle provincies meldingen binnen. 

13. Peridroma saucia Hübner. Op 18 juli ving Van Rooy een af gevlogen 

exemplaar te Spijkenisse, blijkbaar een late immigrant. Op 8.IX volgde de tweede 

saucia te Gulpen (F. J. van Oosterhout) en 27.X de derde te Ospel (v. d. 

Donk). Het resultaat was dus al even slecht als in 1971. 

14. Heliothis peltigera Den. & Schiff. Op 28 juli ving Elferink van deze 

zeldzaamheid een exemplaar te Noordwijkerhout. 

15. Macdunnoughia confusa Stephens. Van de voorjaarsgeneratie werd geen 

enkel exemplaar gezien. De zomervlucht was zeer schaars. Van 6.VIII—7.IX 

werd deze slechts op vijf verschillende dagen gemeld in even zo weinig exem¬ 

plaren. Daarna volgde nog een late vangst op 12 oktober te Beifeld (Prick), 

zodat het jaartotaal maar zes stuks bedroeg, wel iets anders dan de 41 van 1971! 

Vindplaatsen. Lbg.: Eperheide, Vlodrop, Beifeld, Ospel. Gld.: Arnhem. 

16. Autographa gamma L. Pas op 14 mei werden de twee eerste gezien (Sit- 

tard, Penners), gevolgd door vijf te Olst op de 16de (Gerritse). De rest van 
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de maand, de hele maand juni en de eerste helft van juli bleef de vlinder schaars, 

al kwamen af en toe opvallende topjes voor (51 op 25.'VI te Alkmaar, G. L. 

Rizzuto, 134 op 18..VII te Melissant, Huisman). Tot ver in de tweede helft van 

juli werden nog afgevlogen exemplaren aangetroffen als gevolg van de late aan- 

komst van de immigranten. Maar op 22.'VII noteerde Elferink te Moordwijker- 

hout 23 stuks, „voor ’t eerst mooie verse”. De dagtotalen werden nu ook beter en 

vooral in augustus liepen ze flink op, zodat b.v. op 12.'VIII 492 exemplaren 

genoteerd konden worden. Eind augustus vlogen vele honderden op de bloeiende 

hei op de Haarlerberg (Flint). Reeds begin september daalden de tellingen echter 

sterk, al kwamen nu en dan uitzonderingen voor (b.v. ruim 200 te Ouddorp op 

21.IX, K. Hoek). De hele maand oktober en de eerste helft van november werd 

de vlinder nog bijna dagelijks hier en daar aangetroffen. De slotdatum was 26.XI, 

toen een nog vers exemplaar te Echt werd aangetroffen (Vranken). 

Dat er nog laat rupsen waren bewijst de vondst van 11 poppen op 10 oktober 

in een aspergeveld te Lierop. Drie daarvan waren geparasiteerd, de acht andere 

leverden de vlinders tussen 20 en 30.X (Alders). Te Egmond-Binnen kwam in 

een onverwarmd vertrek nog op 19 november een vlinder uit een buiten gevonden 

pop (Br. Melkert). 

Totaal aantal waarnemingen: 15300, voor deze soort middel¬ 

matig. 

17. Syngrapha interrogationis L. Deze anders zo zeldzame migrant, waarvan 

tot nog toe slechts tien exemplaren uit Nederland bekend waren, werd de grote 

verrassing van 1972. In dat jaar werden hier niet minder dan 45 exemplaren ge¬ 

vangen. Zoals uit de onderstaande opsomming blijkt zijn de meeste daarvan in 

een zeer korte periode waargenomen, namelijk van 27.'VII—4.VIII, dat wil zeg¬ 

gen vlak nadat ongeveer anderhalve week de wind uit noordoostelijke tot noorde¬ 

lijke richtingen gewaaid had! Volgens mededeling van Prof. E. Suomalainen 

aan Dr. De Worms was de vlinder in verschillende delen van Finland in juli 

1972 zeer talrijk geweest, waarbij hij de mogelijkheid niet uitsloot dat de inheem¬ 

se Finse populaties versterkt waren door migratie uit verder oostwaarts gelegen 

gebieden. Ook in Denemarken nam men een opvallend sterke immigratie v/aar. 

In totaal werden ongeveer 250 stuks gemeld, waarvan 180 uit het noorden van 

jutland. De meeste werden van 25—30.VII waargenomen. Een nieuwe veel kleine¬ 

re immigratie werd omstreeks half augustus vastgesteld. Hiervan heeft blijkbaar 

slechts een enkel exemplaar ons land bereikt. De conclusie dat de hier te lande 

waargenomen vlinders ons via Fennoscandië bereikt hebben, lijkt dus niet te ge¬ 

waagd. Zie voor de Deense gegevens K. A aber, 1973- 

Vindplaatsen. Lbg.: Ospel, 27 en 30.VII, telkens één exemplaar (Van 

der Donk). ZL: Oostkapelle, 28.VII drie, 29.VII twee (Wolschrijn). Z.H.: 

Melissant, 28.VII drie (Huisman); Spijkenisse, 29.VII één (Van Rooy); 

Noordwijkerhout, 28.VII twee, 30.VII twee (Elferink). N.H.: Amsterdam., 

15.VIII één (telefonische mededeling); Oosthuizen, 28.VII zeven, 29.VII zes, 

30 'VII vier (Van Rooyen). Utr.: Amersfoort, 29 en 30.VII telkens één (Nieuw- 

land). GdL: Beusichem, 1 VIII één (Melchior); Imbosch, 9.VIII één (Cox). 

Ov.: Abdij Sion, 18.VII én (Flint); Diepenveen, Nieuw Bande, 31.VII één 
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(Flint); Losser, 30.VII één (Koster); Ootmarsum, l.VIII en 4.VIII telkens één 

(Aukema). Dr.: Diever, 28.VII twee, 1 l.VIII één (Van Oort). 

De verspreiding van de vondsten over het land wijst er duidelijk op dat de 

immigranten niet uit zuidelijke richting kwamen. 

18. Orthonama obstipata Fabricius. Slechts één exemplaar werd in 1972 ge¬ 

zien: op 26 oktober verscheen een <ƒ op het verlichte raam te Haamstede (Boot). 

19. Nomophila noctuella Den. & Schiff. Ook van deze bekende migrant is 

het aantal waargenomen exemplaren zeer gering geweest: vier in juli, vier in 

augustus en drie in september, totaal dus niet meer dan elf stuks. Alleen I960 en 

1961 zijn even slechte jaren geweest. 

Vindplaatsen. Lbg.: Cadier, Vlodrop. ZI.: Oostkapelle, Valkenisse. N.H.: 

Overveen. Ov. : Diepenveen. 

20. Palpita unionalis Hübner. Dat in dit seizoen nog een exemplaar van deze 

altijd schaarse vlinder werd gezien, mag zeker een verrassing genoemd worden: op 

8 oktober te Halfweg (Van Aartsen). 

21. Plutella xylostella L. Pas op 4 juni werd het eerste exemplaar genoteerd 

(Geulle, Langohr), natuurlijk veel te laat voor een vlinder die hier in staat zou 

zijn als imago te overwinteren. Daarna werden in deze maand nog vijf stuks op 

drie verschillende dagen te Melissant geteld (Huisman). Juli kwam tot een totaal 

van 292 met heel duidelijke golven van migranten. Zo werden op 18.VII te 

Melissant niet minder dan 73 stuks in de vanghak aangetroffen, op 22.VII aldaar 

weer 20 en te Oostkapelle 30, daarna heel kleine dagtotalen, maar op 29.VII op 

beide genoemde plaatsen weer respectievelijk 23 en 20 stuks. Hetzelfde beeld 

vinden we in augustus: steeds zeer lage getallen, maar op 28.VIII 50 te Valke¬ 

nisse. In september werd de vlinder alleen in de eerste week gemeld met als op¬ 

vallende waarneming enkele tientallen op de heide bij Lage Vuursche (Wol- 

schrijn). In oktober slechts één op de 7de en 2 november het laatste exemplaar 

te Heteren (Huisman). 

Totaal aantal gemelde exemplaren: 518. De vindplaatsen ko¬ 

men natuurlijk in grote trekken overeen met de vang- of woonplaatsen van de 

mensen die het vlindertje kennen. Dit keer kwamen niet alleen gegevens uit het 

westen, maar er waren ook vijf plaatsen in Zuid-Limburg bij, Achtmaal in N.-B., 

Heteren in Gdl. en Meppen in Dr. Opvallend was het ontbreken van waarnemin¬ 

gen in Overijsel. 

Tot slot nog enkele opmerkingen over soorten die geregeld bijgehouden moeten 

worden. 

Lithosia quadra L. Slechts één enkele melding: op 20 juli te Velp een exem¬ 

plaar op licht (Rob As). (Maar op de Veluwe werd niet verzameld!) 

Mythimna albipuncta Den. & Schiff. Op 21 juni werd er één te Schaarsbergen 

gevangen (Alders). Overigens werd de vlinder uitsluitend uit het zuiden en mid¬ 

den van Limburg gemeld, in totaal maar 26 stuks, verdeeld over de perioden 

5.VI—31.VII en 20.VIII—7.IX. De tweede generatie was daarbij duidelijk in 

de meerderheid. 

Mythimna 1-album L. De eerste generatie werd gezien van 29.VI—19.VIL 

Daarna volgt een zonder duidelijke hiaten doorlopende vliegtijd van 2.IX—3.XI, 

die toch tot één enkele generatie behoord moet hebben. Het totale aantal was veel 
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lager dan we de laatste jaren gewend waren, slechts 46. Daar staat tegenover, dat 

de vliegplaatsen beslist niet tot Limburg beperkt waren, zoals uit het lijstje blijkt. 

Vindplaatsen. Lbg.: Kun.ra.de, Geulle, Sittard, SwaJmen, Beifeld, Tege- 

len, Neeritter, Ospel. N.B.: Kampina, Spmndel. Z.H.: Leidschendam. Utr.: 

Utrecht, Grebbeberg. Gdl.: Beusichem. Ov.: Diepenveen, Abdij Sion. 

Van Tortrix vïridana L. kwam geen enkele melding buiten het normale biotoop 

binnen. 

De algemene conclusie kan slechts zijn dat 1972 voor migranten over het alge¬ 

meen een slecht seizoen geweest is met uitzondering van Cynthia cardui en vooral 

natuurlijk Syngrapha interrogation's. 

Summary 

In the report on migrating Lepidoptera in the Netherlands in 1972 the follow¬ 

ing particulars are mentioned: 

1. Pieris. On August 10 “whites” flew constantly in a nw direction from the 

North Sea to the beach in the island of Schouwen (prov. of Sea l and). 

2. Pontia daplidice L. One $ on July 21. 

3. Colias hyale I Nine specimens of the first generation, all in Dutch Lim¬ 

burg. Summer generation from August 4 with a few in September and October, 

except four again all in Limburg. Total number 133, far below the average. 

4. Colias croceus Geoffroy. Only ten specimens ! 

5. Vanessa atalanta L. One in March, one in April, only on six days in May. 

June was better, but old migrants were seen till far in July. August was the best 

month, although the species remained scarce in many places. The autumn genera¬ 

tion was weak. Last specimen seen on November 12. Total number 2524. 

6. Cynthia cardui L. Two in May, four in June, on 24 days in July, but in very 

small numbers. August was much better, top on September 2 with 162 specimens. 

Last specimen on November 4. One taken on light between 0 and 3 o’ dock on 

the fifth story of a house! Total number 2135. 

7. Issoria lathonia L. Only three specimens were taken outside the dune area 

which may be considered migrants. 

8. Lysandra corid on Poda. One in Dutch Limburg. 

9. Acherontia atropos L. Only four specimens. 

10. Agrius convolvuli L. With two specimens was 1972 one of the worst 

seasons for this species. 

11. Macroglossum stellatarum L. Only 12 specimens. 

12. Agrotis ipsilon Hufnagel. On seven days in June, five in July and six in 

August. On practically all days in September and October, but in very small 

numbers. Last specimen on November 4. Total number 176. 

13. Peridroma saucia Hübner. Only three specimens. 

14. Heliothis peltigera Den. & Schiff. One on July 28. 

15. Macdunnoughia confusa Stephens. Only six, all belonging to the second 

generation. 

16. Auto grap ha gamma L. First two specimens as late as May 14! Migrants 

were seen till far in July, but fresh specimens also occurred in the second half of 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 34, I.IV.1974 71 

that month. August was the best month, but the moth was regularly seen till far 

in November. Last date November 26. Total number 15300, for this species 

mediocre. 

17. Syngrapha interrogations L. The great surprise of the year! So far only 

ten specimens were known from the Netherlands, but in 1972 no less than 45 

were taken, the great majority from July 27 till August 4, right after a period of 

about ten days with north-eastern or northern winds. Moreover most specimens 

were taken in the northern half of the country, so that it is practically certain that 

the moths belonged to the same migration which reached Denmark in about the 

same days but in far greater numbers (Kaaber, 1973). A few were taken later in 

August which corresponded with the second much weaker wave observed in Den¬ 

mark. 

18. Orthonama obstipata Fabricius. Only one male. 

19. Nomophila noctuella Den. & Schiff. Only 11 specimens, four in July, four 

in August and three in September. 

20. Palpita unionolis Hübner. One on October 8. 

21. Plutella xyloStella L. The first as late as June 4, only six in that month. In 

July 292, mostly in very small numbers, but distinct waves of migrants on a few 

days. The same holds good for August. In September only seen in the first week. 

One in October and the last on November 2. Total number 518. 

The conclusion can only be that 1972 was a bad season for migrants. The only 

exceptions are Cynthia cardui and of course Syngrapha interrogationis. 
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In deze publicatie van de bekende Amerikaanse specialist op het gebied van de Apidae 

worden de soorten van het genus Pseudopanurgus beschreven, die gevonden worden in de 

Verenigde Staten en in Midden-Amerika van Mexico tot en met Costa Rica. Het op naam 

brengen van de soorten wordt vereenvoudigd door een tabel. Van iedere soort is een uit¬ 

gebreide beschrijving en van vele een duidelijke afbeelding van de mannelijke genitaliën 

gegeven. Het geheel maakt een zeer verzorgde indruk. Het is evenwel jammer, dat de 

nummering van de figuren niet consequent is: de nummers 1 t/m 4 worden twee maal voor 

verschillende figuren gebruikt. 

Bij het gebruiken van deze publicatie moet men er wel op bedacht zijn, dat de opvatting 

van Timberlake over de status van Pseudopanurgus geheel verschillend is van die van 

Warncke (Polski Pismo Ent. 42: 53-108, 1972). Wat Timberlake in het genus Pseudo¬ 

panurgus samenbrengt, vat Warncke op als een deel van een subgenus Pseudopanurgus van 

het genus Panurgus. — H. Wiering. 
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Eine neue Orthotylus-Art von der Inzel Zypern 

(Hem. Het. Miridae) 

von 

Ed. WAGNER 

Orthotylus (Melanotrichus) flaviceps nov. spec. 

Verhältnismäßig groß. Gestalt länglich-oval, beim $ 3,0—3,2 X, beim 2,8—- 

3,1 X so lang wie die Pronotumbreite. Kopf, Pronotum und Scutellum gelb bis 

orangegelb, ebenso die Schenkel, Halbdecken grün, oft mit kleinen grünen Punk¬ 

ten, der Cuneus bisweilen gelblich getönt. Behaarung hell, weißgelb, sowohl die 

anliegenden als auch die halbaufgerichteten Haare; nur im hinteren Teil der Halb¬ 

decken auch feine, braune, halbaufgerichtete Haare. Dimorph. 

Kopf von oben gesehen (Fig. a + b) dreieckig, groß, 0,75 X so lang wie das 

Pronotum, von vom gesehen (Fig. c -f d) 0,8 X so hoch wie breit, unten spitz. 

Scheitel beim $ 1,4 X, beim $ 2,1 —2,3 X so breit wie das Auge, hinten mit 

stumpfer Kante. Auge schwarzbraun, gekörnt, Fühlerwurzel etwas oberhalb der 

unteren Augenecke gelegen. Fühler gelb, das 1. Glied 0,30—0,33 X so lang wie 

die Kopfbreite; 2. Glied (Fig. e + f) schlank, stab förmig, beim cf nur wenig 

dicker als beim $, beim Cj 1 > 1 X? beim Ç 0,9—1,1 X so lang wie die Pro no - 

turobseite: das 3- Glied beim cf 0,7—0,8 X so lang wie das 2. und 2,1—2,3 X 

so lang wie das 4., beide Endglieder dunkler. 

Pronotum (Fig. a + b) trapezförmig, kurz und breit, 1,2—1,4 X so breit wie 

der Kopf. Schwielen undeutlich. Scutellum fast so lang wie das Pronotum, stets 

leuchtend gelb, Clavus und Corium stets grün. Cuneus oft gelbgrün bis gelb. 

Außenrand des Corium nach außen gebogen. Membran grau, Adern gelb. Bei 

einem der cf cf sind die Halbdecken verkürzt und reichen nur bis zum 5. Tergit, 

der Cuneus ist nicht abgeteilt und ein Membranrest nicht vorhanden. 

Unterseite gelb, Flanken des Abdomens oft grünlich. Das Rostrum hat eine 

schwarzbraune Spitze und erreicht die Spitze der Hinterhüften. Beine weißgelb, 

Schenkel orangegelb. Schienen weißgelb, mit hellen Domen und ohne Punkte. 

Hinterschiene nicht ganz 4 X so lang wie der Fuß. Klauen schlank, leicht ge¬ 

krümmt. 

Genitalsegment des cf von oben gesehen trapezförmig. Rechtes Paramer (Fig. 

g) schlank, distal kopfartig verdickt, nach außen vorstehend, nach innen sind 2 

etwa parallele Spitzen gerichtet. Linkes Paramer (Fig. h) von der für Melanotri¬ 

chus Reut, charakteristischen Gestalt, aber die linke Seite aufgebogen, so daß das 

Paramer eine Längsrinne aufweist. Hypophysis lang und stark gekrümmt, die 

Spitze aufwärts gerichtet. An der gegenüberliegenden Ecke ein kurzer, gekrümm¬ 

ter Fortsatz, Penis (Fig. i) schlank. Die Theka zeigt distal 2 nach außen gerichtete, 

gekrümmte Spitzen. Vesika schlank. 

Länge: cf makr. = 3,4—3,7 mm, $ brach. = 2,3 mm, Ç makr. = 3,2—3,8 

mm, 

O. flaviceps nov. spec, zeigt Ähnlichkeit mit O. roseiceps E. Wagn. ist aber 

nie teilweise rosa gefärbt, sondern die entsprechenden Teile sind gelb bis orange- 
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o - f - Imm g- / - 0,5mm 
t-——--H r  --—---< 

Orthotylus (Melanotrichus) flaviceps nov. spec, a = Kopf und Pronotum des $ von oben; 

b = dasselbe vom $ ; c = Kopf des $ von vorn; d = dasselbe vom $ ; e = Fühler des 

$ ; f = Fühler des $ ; g = rechtes Paramer von oben; h = linkes Paramer von oben; 

i — Penis von links. 

gelb. Außerdem hat O. roseiceps E. W'agn. schwarze, halbaufgerichtete Haare, das 

Rostrum überragt die Hinterhüften, das 2. Fühlerglied ist nie länger als die 

Pronotumbreite, die Hinterschiene ist nur 3 X so lang wie der Fuß, der Scheitel 

ist beim cf 1,55 X5 beim Ç 1,8 X so breit wie das Auge und die Genitalien 

des cf sind anders gebaut. 

O. salie orniae Lindog. ist unserer neuen Art ebenfalls recht ähnlich und gleich¬ 

falls grün und orangegelb gefärbt, hat aber halbaufgerichtete schwarzbraune Haare, 

der Scheitel ist hinten deutlich kielartig, die Hinterschiene ist nur etwa 3 X so 

lang wie der Fuß, das cf ist viel länger und schlanker als das $ und 4,0—4,5 

mm lang. Auch hier zeigen die Genitalien des cf einen abweichenden Bau. 

Die meisten übrigen Arten der Gattung Melanotrichus Reut, sind kleiner oder 

mehr oder weniger einfarbig. 

O. flaviceps nov. spec, lebt an Salicornia. 

Material: 4 cf cf und 13 9 9 von der Insel Zypern, Akrotiri SW von Limas¬ 

sol, 26.VI.71, leg. M. J. und J. P. Duffels. 

Holotypus im Zoologischen Museum Amsterdam, Paratypoide ebenda und in 

der Sammlung des Verfassers. 

Das Material dieser interessanten Art verdanke ich Herrn Dr. W. H. Grave¬ 

stein, Amsterdam. Ich möchte nicht versäumen, ihm auch an dieser Stelle dafür 

bestens zu danken. 

2 Hamburg 62, Moorreye 103, Bundesrepublik Deutschland. 
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Interessante vangsten van Hymenoptera Aculeata in 1972 

door 

Br. VIRGILIUS LEFEBER 

Vangsten in het Belgisch grensgebied staan weer tussen haakjes. 

Colletes halophilus Verhoeff trof ik, samen met J. Petit, in aantal aan te Cad- 

zand-Nieuwvliet, 3.IX.1972, voornamelijk op Aster tripolium, maar ook op Dau- 

cus car o ta en Sonchus arvensïs ; in het Land van Saaftinge trof de heer J. Petit op 

24.IX.1972 eveneens een kolonie aan, maar nu in gezelschap van enkele cf cf en 

$ 9 van de parasiet Epeolus rozenburgen sis van Lith, de laatste soort alleen op 

Nederlands terrein; de Epeolus cf en $ Ç vlogen op Senecio jacobaea. Voor de 

Belgische fauna is halophilus nieuw. 

{Pros op is bisinuata Foerst, een Ç te Bassenge tegen een loodrechte zandwand 

op 10.VII.1972 en een cf te Eben, 13.VIII.1972 op Reseda lutea.) In onze tuin te 

Maastricht is de soort niet ongewoon. 

(Prosopis styriaca Foerst., een soort die van Houyet bij Dinant in België al 

langer bekend is, blijkt al enkele jaren in mijn collectie aanwezig te zijn, nl. van 

Lanaye, een J®, 10.VII.1967 en Eben, een cf, 1971, gekweekt uit een weipaaltje.) 

(Zie o.a. Schmiedeknecht, 1930.) 

Andrena agilissima Scop. is nog echt in Nederland aanwezig. Ik ving drie 9 9 
en een aantal cf cf in mei 1972 te Slavante op Brassica napus en Sinapis alba\ de 

nesten bevonden zich in de steile mergelwand boven de parkeerplaats voor het 

Enci-personeel ! Het weer werd daarna zo slecht, dat ik de kolonie, ook die te 

Lanaye, niet meer heb kunnen observeren. 

(Andrena pandellei Pér. Lanaye, een J1, 14.VI.1967; det. Dr. Warncke.) 

(.Andrena polita Sm. Bassenge, een $ , 10.VII.1972 op Crépis.) 

Andrena anihrisci BI. Wrakelberg, drie cf cf, 30.V.1966 op Reseda lutea; det. 

KL Warncke. De soort is mij slechts bekend van Eindhoven, Savelsbos en (Eben). 

{Halictus politus Schck. komt voor te Eben: drie $ Ç, 20.V.1971, 6.VII.1971 

en 14.VIII.1971; alle det. A. Pauly te Embourg. De soort is nieuw voor de fauna 

van België.) 

(Halictus linearis Schck. komt eveneens voor te Eben: een $ , 20.IV.1971; 

geverifiëerd door A. Pauly.) Ik bezat reeds een aantal 9 $ uit de omgeving van 

Maastricht. Was verder bekend van Gulpen, Bernden (Maasmechelen en Neer¬ 

haren). 

{Sphecodes niger Sich, twee <f, 8.VIII.1971 in Malaiseval te Plombières; één 

van de twee had in beide voorvleugels slechts één cubitaalceh Daardoor trok het 

dier de onmiddellijke aandacht van de heer Verhoeff, die met zekerheid en 

vreugde het exemplaar op naam kon brengen.) In Nederland slechts bekend van 

Wittern (Arnoud-Wiering), ± 1950, Asselt en Meinweg, ± VIII.1949 (H. 

Sanders); (in België, Bressoux, 1951). 

(Trach usa byssina Pnz. Bassenge, een 9 , 10.VII.1972 op Lotus. De soort is de 

laatste twintig jaar praktisch niet meer waargenomen.) 

Stelis minima Schck. De Plaat bij Epen, een cf en een 9 , gekweekt uit een wei¬ 

paaltje. 
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Nomada obscura Zett. te Heel, 18.III. 1972 en (twee $ $ en een ç? te Plom¬ 

bières, I.V.I972 en 31 .III.I973). Parasiet van Andrena ruficrus Nyl. 

(Nomada villosa Thms. Han sur Lesse, een Ç , 25.VI.1972. Parasiet van An¬ 

drena lathyri Alfk. In België gevangen te Esneux, 1926 en Huy, 1953.) 

Allodynerus delphinalis Gir. Mijn eerste exemplaar, een $, ving ik te Ede, 

i3.VIII.i972 op Kubus. 

Microdynerus exilis H.-Sch. kweekte ik uit een dikke paal te Grathem, twee 

9 9 en een J*, 1972, samen met een hele serie Microdynerus nugdunensis Sauss., 

Allodynerus rossït Lep. e.a.; echter geen parasieten. 

('Symmorphus debilitatus Sauss. Eben, een en een 9 , 1972 uit weipaaltje; in 

België zeldzamer dan bij ons.) 

Symmorphus connexus Curt. Mamelis, een 9 en een cf, in 1972 gekweekt uit 

een weipaal. 

Symmorphus mutinensis Baldini ( = sinuatïssimus Rich.). Ik ving te ’t Rooth 

op 27.VI.i97i een ç? van een opmerkelijke variëteit. Het exemplaar voldoet ge¬ 

heel aan de beschrijvingen in verscheidene tabellen, d.w.z. geen enkel kenmerk 

ontbreekt, maar ik ken geen Odynerus-species die gele vlekken heeft op het twee- 

Symmorphus mutinensis Baldini. Links abdomen van typisch $, rechts van f. eumenoides nov. 

de abdominale segment; bovendien bezit dit exemplaar ook op het derde segment 

een viertal asymmetrische vlekjes; alle andere gele banden en vlekken zijn wel 

symmetrisch; de ruimten tussen de grove stippels op segment 1 zijn hoogglanzend; 

ook het vijfde segment heeft twee gele vlekjes. De vlekken op het tweede segment 

doen sterk denken aan die van Eumenes of Polistes en omdat Prof. Dr. J. v. D. 

Vecht, die het dier ook bekeken heeft, mij aanraadde deze variëteit te beschrijven, 

waag ik het de naarn eumenoides voor te stellen (zie fig.). 

Anoplius nigerrimus Scop. Wrakelberg, 1972 een 9 en een çf1, gekweekt uit 

een leeg huis van een wijngaardslak; ook voor R. Wahis was deze nestbouw van 

nigerrimus nieuw. 

Anoplius caviventris Auriv. C. Zwakhals verschalkte enkele çf en 9 9 in 

zijn Malaiseval te Asperen, 25.VI. 1972. 
(Chrysis trimaculata Forst. Zes cf cf en een 9 , Han sur Lesse, 1973 uit lege 
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tuin- en wijngaardslakkehuisjes. Volgens J. Petit (1955, 1969) zijn van deze 

soort tot 1969 in België een negental exemplaren gevangen, alle in dezelfde om¬ 

geving. Deze Zuid- en Middeneuropese soort parasiteert bij verscheidene helicicole 

Osmia-soott&n.. Mijn exemplaren waren duidelijk parasiet bij Osmia aurulenta 

Paz. Deze soort heb ik de laatste jaren regelmatig uitgekweekt, maar dan uit¬ 

sluitend uit de huisjes van wijngaardslakken, terwijl ik Osmia bicolor telkens 

kweekte, ook nu weer, uit die van tuinslakken. De cocons van aurulenta en bicolor 

zijn heel gemakkelijk te onderscheiden. Beide zijn dun papierachtig, maar die van 

aurulenta is donkerbruin en die van bicolor bijna wit. C hr y sis trïmaculata, dat was 

bekend, maakt geen eigen cocon, maar verpopt zich in de cocon van de gastheer. 

Behalve de aurulenta s, die uit zichzelf te voorschijn kwamen, trof ik er ook enige 

nog in de cocon, zowel levend als dood. O, aurulenta knaagt bij het verlaten van 

de cocon een rafelig gat in de kop ervan; de bicolor-cocom waren als het ware in 

de lengte open gesneden; die van trimaculata vertoonden ergens in de zijwand een 

rond scherp uitgeknaagd gat. Ik trof geen trimaculata meer aan in een cocon; alle 

zeven zoemden reeds een van de eerste dagen na de vondst in de plastic zak rond. 

Osmia aurulenta komt bij ons zowel in de duinstreek als in Zuid-Limburg nog 

voor. Alleen op de W rakel berg zou misschien enige kans bestaan om ook Chrysis 

trimaculata nog eens te ontmoeten, ofschoon de soort op het Belgische deel van de 

Sint-Pietersberg nog nooit is waargenomen). 

Pemphredon balticus A. Mor., door mij reeds gemeld van de Hoge Veluwe en 

van Haelen, heb ik nu gevonden te Grathem, 1972, gekweekt uit dezelfde dikke 

paal, en wel een J4. A. Merisuo, die het dier voor me controleerde, deelde me 

mee dat dit het vierde J* was, dat hem onder ogen kwam (eerder van Hämeen- 

linna in Finland, E. Valkeila, 1964, gekweekt uit Sambucus en van Szczecin, 

vroeger Stettin, 1939, in co 11 Merisuo). 

(Pemphedon enslini Wagner, de kleinste soort van dit genus, Gmitrode, een 

$, 2i.VII.i97i; det. E. Valkeila. De soort is in België gevangen tussen Luik en 

Epen, aan de Franse grens, en lang geleden in de omgeving van Brussel. Zie 

Atlas provisoire des insectes de Belgique, Gembloux, 1970, kaartje I66. Van 

Nederland is mij niets met zekerheid bekend. Als ausiriacus Kohl uit de lijst van 

P. Benno synoniem is met enslini, dan zou de soort lang geleden te Epen ge¬ 

vangen kunnen zijn, maar ik heb dat niet kunnen vaststellen.) 

Pemphredon rugifer Dhlb. Sint-Pietersberg, 1971, twee <ƒ cf en een $, ge¬ 

kweekt uit weipaaltje (en van het Belgisch deel van de berg twee $ Ç en een J4, 

3i.VII.i97i) alle det. E. Valkeila. 

Pemphredon wesmaeli Mor. Ede, 3.VI en 6.'VII. 1971 in Malaiseval van 

Zwakhals; Mesch, een Ç, uit Crataegus-stam en (Opoeteren, een $, 11.VIL 

1972), det. E. Valkeila en A. Merisuo. 

Passaloecus borealis Dhlb. is een soort (of subspecies?), die ik nooit verwacht 

had tegen te komen. Onder mijn grote serie P. gracilis Curt. (S. Yarrow, 1970) 

waren echter zeven Ç Q en twee J4 J1, die door A. Merisuo als borealis herkend 

werden; en inderdaad voldoen minstens de J4 J4 aan de beschrijving die De Beau¬ 

mont (1964) van boralis geeft. Mossel, een Ç, 24.VI.1970, gevangen door 

B. V. A artsen: Ede, een <ƒ en een Ç , 16.VIII.1970 in Malaiseval van Zwakhals; 

Grathem, een q en twee Ç Ç , gekweekt uit de reeds meerdere malen genoem- 
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de paal; Waterval-Ulestraten, twee $ $ uit weipaaltje, 1972 en Sint-Pietersberg, 

een Ç, 1972 uit een M/x-stronk. Is deze soort werkelijk boreo-alpien ? Zie 

Merisuo, 1972b. 

Passaloecus clypealis Faest. Drie $ Ç te Asperen, 5.VIII.1972, in Malaiseval 

van Zwakhals. Deze soort, de enige van het genus met een afgeronde middelste 

clypeuslob, is nieuw voor onze fauna. Ze nestelt in rietstengels; det. A. Merisuo. 

Zie K. Faester (1947) en K. Schmidt (1971). 

Diodontus insidiosus Sp. Nu ook een $ te Laren-N.H., 21.VII.1972; bekend 

van Hilversum, Emmen en een zestal vangsten in de duinstreek. 

(Psen heaumonti van Lith, nu ook te Plombières, een 1.VÏ.1971 ; det. van 

Lith; negen vangsten in Nederland, het vierde exemplaar voor België.) 

Psen {Mimesa) bruxellensis Bondr. Nu ook een $ te Heel, 12.VII. 1972. 

Psenulus checrieri Tourn. was de naam die E. Valkeila gaf aan het $ , dat 

toevallig tussen de serie van Pemphredon terecht kwam, die ik hem toestuurde. Ik 

zie geen enkel verschil tussen dit $ en die van mijn zeer grote serie pallipes — 

atratus. Toch werd een deel van die $ $ in maart 1973 door A. Merisuo ge¬ 

determineerd als: 

Psenulus hr e vit ar sis Merisuo.. Ook onder mijn çf <ƒ van atratus vond hij een 

aantal van zijn hrevitarsis en die zijn inderdaad heel gemakkelijk van de andere 

atratus te onderscheiden. De middentarsen zijn nh sterk verkort, vooral de drie 

eerste tarsleden. Zeker is, dat over de groep pallip es-atratus-chevrieri- b re vit ar sis 

het laatste woord nog niet gezegd is. Zie ook A. K. Merisuo, 1937 en 1938. 

Psenulus chevrieri Tourn. Bokhoven, een $ , 7.VII.1971. 

Psenulus hrevitarsis Mer. Sint-Pietersberg, een cT, 1969 uit paaltje; Bernden, 

een Ç, 4.VIÏ.1971 en een Ç , 1972 uit Crataegus-hout (Bassenge, een J1, 1970 

uit paaltje en Eben, een 1969, uit paaltje). 

Psenulus laevigatus Schck. In 1973 drie cf ? , Bunde, uit Sambueus-stengel ; een 

cf $ in coll. J. P. van Lith. 

Crossocerus assimilis Sm. Sint-Pieter, een (ƒ uit Sambucus-hout en (Eben, even¬ 

eens een <ƒ uit Crataegus-hout) beide in 1972. Ç $ zijn gewoner. 

Crossocerus styrius Kohl mijn eerste <ƒ, ’t Rooth, 1972 uit Sambucus-stengel; 

det. K. Vegter. 

Eciemnius cephalotes Ol. Asperen, 5.VIII.1972, een Ç in Malaiseval van C. 

Zwakhals, det. J. Leclercq. 

{Alyson bimaculatus Pnz. In Nederland niet ongewoon in zandstreken; in België 

weinig gemeld; Maasmechelen, een J1 en een Ç, 16.VIII.1972 en een Ç, 

20.IX.1972, alle drie op Jasione montana en een <$, 9.VIII.1972 te Plombières in 

Malaiseval.) 

{As tat a stigma Pnz. eveneens te Maasmechelen, een Ç , 1.VIII.1972; er zijn mij 

geen andere vindplaatsen in België met zekerheid bekend.) 

Summary 

Enumeration of interesting Hymenoptera Aculeata, mainly caught in the south 

of Dutch Limburg and the adjacent part of Belgium (Belgian localities between 
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brackets). Passaloecus borealis and clypealis are new to the Dutch fauna, Colletes 

halophilus and Halictus politus are new to the fauna of Belgium. 

Symmorphus mutinensis Baldini, f. eumenoides nov. is a striking new form 

with supplementary yellow spots on the second abdominal segment and small 

asymmetrical ones on segment 3. 
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gebaseerd op zeer recente literatuur. Met een prijs van niet meer dan 50 Oostduitse marken 
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The braconid types of Szépligeti in the Leiden Museum 

by 

C. van ACHTERBERG 

Introduction 

The Hungarian entomologist Gy. Szépligeti was one of the great braconolo- 

gists, who worked during the first decades of this century. His enormous collec¬ 

tion (with about 1400 species named by Szépligeti himself) is in the Zoological 

Department of the Hungarian Natural History Museum at Budapest. Relatively 

few of his types are present in other museums. 

During my search for the braconid types of Snellen van Vollenhoven I 

found some “cotypes” of Szépligeti in the collection of the Rijksmuseum van 

Natuurlijke Historie at Leiden. Besides of the species mentioned below, no type- 

material of Szépligeti was found. After consultation of Dr. Jenö Papp of the 

Budapest Museum, I designate in this paper lectotypes only if the specimens in the 

Szépligeti collection are damaged and the syntypes in the Leiden Museum are in 

good condition. 

Szépligeti’s interpretation of the “cotype” is not identical with the concept of 

syntype, e.g. Phanerotoma (Nephanerotome) orientalis Szépligeti was described in 

1902 from Malacca, whereas the specimens from Java in the Leiden Museum, that 

were captured in 1905 and identified by Szépligeti in zb 1908, bear “cotype” 

labels ! 

My sincere thanks are given to Dr. Papp, who went over the Szépligeti collec¬ 

tion and gave me all the information I asked about the Szépligeti types in the 

Budapest Museum, and to Drs. J. Krikken for his remarks on this paper. 

Designation of lectotypes 

For the following two species I designate lectotypes, which are in the Leiden 

Museum : 

Macrocentrus jacobsoni Szépligeti 

Szépligeti, 1908. Notes Leyden Mus. 29: 230. 

Shenefelt (1969: 158) stated “Lectotype needed”. I labelled one of the females 

in the Leiden Museum as lectotype. The specimen bears the labels “E. Jacobson, 

Semarang Java”, “1905” and my label. It gets the No. HBS 1—31. The other 

female and a female in the Budapest Museum should be considered as paralecto- 

types. 

Disophrys concolor Szépligeti 

Szépligeti, 1908. Notes Leyden Mus. 29: 229. 

In the Leiden Museum there are four specimens (2 ÇÇ,2 <T<T)-I selected 

a female as lectotype. It bears the labels “E. Jacobson, Semarang Java”, “1905”, 

“cotype” and my label. It gets the No. HBS 4—28. Paralectotypes are the three 

specimens in Leiden and the two in the Budapest Museum. 
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Of the following species the Leiden Museum possesses only paralectotypes: 

Macrocentms minor Szépligeti 

Szépligeti, 1908. Notes Leyden Mus. 29: 231. 
Lectotype-designation by Papp in Shemefelt (1969: 164). The single specimen, 

a female, is damaged. The gaster is lost in the transport after the identification by 

Szépligeti. 
Stenobracon trifasciatus Szépligeti 

Szépligeti, 1908. Notes Leyden Mus, 29: 214. 
Lectotype-designation by Papp will be published in one of the forthcoming parts 

of the Hymenopterorum Catalogus by Shenefelt. The Leiden Museum possesses 

three females in good condition of this fine species. 

Rhadinogaster concolor Szépligeti 

Szépligeti, 1908. Notes Leyden Mus. 29: 224. 
Lectotype-designation by Papp will be published also by Shenefelt. In Leiden 

there is one male. 

Chremylus striatus Szépligeti 

Szépligeti, 1908. Notes Leyden Mus. 29: 224. 
The lectotype-designation by Papp will be published in the same way. In Leiden 

there is one female. 

Finally I have an additional note: the female of Cam in ops persimilis Szépligeti, 

1908 (= C. atricorms Szépligeti, 1908 nec Smith, 1874) from the type-locality 

(Semarang, Java) and one male of a later sending are in the Leiden Museum too. 

As Emderlein (1920: 184) pointed out Szépligeti overlooked the sexual dimor¬ 

phism and wrongly assigned the female to C. atricorms (Smith) and described the 

male as C. persimilis ! 
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MEDEWERKING GEVRAAGD 

In verband met mijn onderzoek naar de migratie van Bupalus piniarius (L.) (Lepidoptera: 

Geometridae) wil ik zo veel mogelijk gegevens verzamelen over de verspreiding van Bupalus. 

Daarom langs deze weg het verzoek om vangsten in de zomer van 1974 van Bupalus piniarius 

te melden aan onderstaand adres. Voor nadere informatie zal dan een enquêteformulier wor¬ 

den toegezonden. Hierbij zal ook materiaal worden gevoegd om de gevangen en liefst ook 

gefixeerde vlinder op te sturen. 
Drs. P. F. Botterweg, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Kemperbergerweg 11, Arnhem. 
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Vlinderwaarnemingen en vangsten in 1972 
door 

A. L. COX en M. J. M. PRICK 

Ondanks de minder gunstige klimatologische omstandigheden mogen wij over 

het algemeen niet ontevreden zijn. Eigenlijk was het weer alleen in de tweede helft 

van maart en in juli ideaal. Omdat wij over enkele vergunningen beschikten kon¬ 

den wij onze onderzoekingen ook gedeeltelijk in de rijk gevarieerde biotopen van 

verscheidene reservaten verrichten. Wij laten nu een lijst volgen van de interes¬ 

santste observaties. 

Anth o charts cardamines L. Cadier, Bernden, Boxtel en Groesbeek (talrijk). 

Cohas loyale L. Kunrade, één exemplaar 3.IX. 

Nymph al is polychloros L. Brunssum, twee exemplaren 17.III. 

Maculinea alcon Den. & Schiff. Talrijk te Boxtel in augustus. 

Sphinx ligustri L. Beifeld, één exemplaar 5.VII, één exemplaar 10.VII, één exem¬ 

plaar 18.VII. 

H y loi eus pinas tri L. In de tweede helft van juli verschenen op vangavonden in 

totaal ongeveer vijftig exemplaren op het laken in Terlet, op de Imbosch en 

te Groesbeek. 

Leucodonta bicoloria Den. & Schiff. Vijlen, één exemplaar op 3.VI. 

O dontosia carmelita Esper. Imbosch, vier exemplaren 2.V, vier exemplaren 3.V. 

Olene fascelina L. Brunssum, één exemplaar 19.VII; Beifeld, één exemplaar 

20.VII. 
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Dendrolimus pini L. Terlet, één exemplaar 17.VII; Imbosch, negen exemplaren 

19.VIL 

Endromis versicolora L. Brunssum, één mannetje 17.III (vroegste datum); Liemp- 

de, twee wijfjes, die hun eitjes reeds afgezet hadden, op licht op 9.IV en 

14.IV. 

Agita tau L. Te Groesbeek vlogen begin mei overdag bij zonnig weer tientallen 

mannelijke vlinders wild rond in de beukenbossen. Op de Imbosch vingen wij 

één mannetje op licht op 3.V. 

Asphalta diluta Den. & Schiff. Vijlen, drie exemplaren op 3.IX. 

Nola confus alls H.-S. Imbosch, negentien exemplaren 2.V, 3.V ; Groesbeek, zeven 

exemplaren 5.V, 29.V. 

Hepialus humuli L. Vaals, één exemplaar 28.VI; Groesbeek, hier vlogen in de 

schemering verscheidene exemplaren rond boven Rumex-iphnten. 

Euxoa obelisca Den. & Schiff. Zes exemplaren van Belfeld. 

Rh y act a si mul ans Hufn. Schaesberg, één exemplaar 30. VII. 

Xestia castanea Esper. Groesbeek, één exemplaar op 6.IX. 

Eurois occulta L. Imbosch, één exemplaar op 19-VII. 

Anaplectoides prasina Den. & Schiff. Groesbeek, één exemplaar op 18.VII. 

Cerastis leucographa Den. & Schiff. Liempde, twee exemplaren op 20.III. 

Lacanohia pisi L. Terlet, drie exemplaren op 17.VII. 

Orthosia opima Hbn. Imbosch, zeven exemplaren 2.V, twee exemplaren 3.V. 

Orthosia populeti Fabricius. Liempde, 27 exemplaren 18.III, 26 exemplaren 19.III, 

17 exemplaren 20.III. 

Cucullia chamomillae Den. & Schiff. Belfeld, één exemplaar op l.VI. 

Blepharita satura Den. & Schiff. Groesbeek, één exemplaar op 6.IX. 

Enargia paleacea Esper. Op de Imbosch in de tweede helft van juli talrijk. 

Apamea unanimis Hbn. Belfeld, één exemplaar op l.VI. 

Apamea scolopacina Esper. Belfeld, één exemplaar 18.VII; Vaals, één exemplaar 

29.VII. 

Syngrapha interrogationis L. Imbosch, één exemplaar op 9.VIII. 

Macdunnoughia confusa Stephens. Belfeld, één exemplaar op 12.X. 

Parascotia fuliginaria L. Groesbeek, drie exemplaren 18.VIL 

Trisateles emortualis Den. & Schiff. Groesbeek, twee exemplaren 18.VIL 

Schrankia costaestrigalis Stephens. Boxtel, één exemplaar 24.IX. 

Chlorissa viridata L. Terlet, twee exemplaren 17.VIL 

Cyclop hora pend ularia Clerck. Liempde, drie exemplaren 5.V. 

Rhodostrophia vihicaria Clerck. Groesbeek, één exemplaar 18.VII; Imbosch, tien 

exemplaren 19.VII, zeven exemplaren 20.VIL 

Scopula nigropunctata Hufn. Terlet, één exemplaar 17.VII; Imbosch, twee exem¬ 

plaren 19.VII. 

Scopula imitaria Hbn. Renesse, twee exemplaren 20.VIL 

Idaea muricata Hufn. Terlet, één exemplaar 17.VII; Imbosch, twee exemplaren 

19.VII, één exemplaar 20.VII. 

Idaea sylvestraria Hbn. Terlet, acht exemplaren 17.VIL 

Idaea subsericiata Haworth. Renesse, één exemplaar 20.VIL 

Scotopteryx bip une tari a Den. & Schiff. Kunrade, begin september tientallen exem¬ 

plaren. 
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Eulithis populata L. Massaal in de tweede helft van juli te Groesbeek en op de 

Imbosch. 

Cidaria fulvata Forster. Groesbeek, één exemplaar 18.VII; Renesse, één exemplaar 

20.VIL 

Homme tersata Den. & Schiff. Geulle, één exemplaar 2.IX. 

Melanthia procellata Den. & Schiff. Bernden, vier exemplaren 4.VI; Vijlen, twee 

exemplaren 3.IX. 

Spargania lue tu at a Den. & Schiff. Terlet, talrijk op Epilobium 7.IX, 8.IX. 

Philereme vetulata Den. & Schiff. Nuenen, rupsen talrijk. 

Perizoma didymata L. Imbosch, zes exemplaren 19.VII. 

Eupithecia assimillata Doubleday. Liempde, talrijk 2.VI. 

Eupithecia subumbrata Den. & Schiff. Terlet, vijf exemplaren 17.VII; Imbosch, 

één exemplaar 19.VIL 

Anticollix sparsata Treitschke. Liempde, één exemplaar; Groesbeek, één exemplaar. 

Lobophora halterata Hufn. Liempde, enkele exemplaren 5.V. 

Acasis viretata Hbn. Boxtel, één exemplaar 29-VIL 

Ligdia adustata Den. & Schiff. Vaals, één exemplaar 28.VI. 

Semiothisa signaria Hbn. Imbosch, twee exemplaren; Groesbeek, drie exemplaren 

18.VII. 

Anagoga pul ver ar ia L. Liempde, twee exemplaren 5.V, één exemplaar 14.V, twee 

exemplaren 22.V. 

Plagodis dolabraria L. Groesbeek, één exemplaar 12.VI, één exemplaar 30.VI. 

Ennomos quercinaria Hufn. Nijmegen, één exemplaar 20.VIII; Vijlen, één exem¬ 

plaar 3.IX; Vaals, zeven exemplaren 3.IX. 

Odontoptera bidentata Clerck. Groesbeek, vijf exemplaren 29.V, twee exemplaren 

30.V, drie exemplaren 5.VI; Vijlen, drie exemplaren 3.VL 

Apocheima hispidaria Den. & Schiff. Berg en Dal, twee exemplaren 8.III, zeven 

exemplaren 14.III, 24 exemplaren 15.III, 15 exemplaren 16.III; Liempde, één 

exemplaar 18.III, één exemplaar 20.III; Imbosch, zes exemplaren 22.III. 

Cleora cinctaria Den. & Schiff. Imbosch, vier exemplaren 2.V, vier exemplaren 

3.V. 

Boarmia roboraria Den. & Schiff. Terlet, zes exemplaren 17.VII. 

Ectropis consonaria Hbn. Imbosch, vier exemplaren 2.V, zes exemplaren 3.V; 

Groesbeek, zes exemplaren 5.V, drie exemplaren 29.V. 

Ectropis extersaria Hbn. Groesbeek, 3.VI, 15.VI, 18.VII, in totaal zeven exem¬ 

plaren. 

Aleucis distinctata H.-S. Schaesberg, drie exemplaren 14.IV; Piasmolen, drie exem¬ 

plaren 17.IV. 

Theria rupicapraria Den. & Schiff. Nijmegen, één exemplaar 22.11. 

Summary 

Enumeration of rare or interesting Macrolepidoptera, caught in the eastern and 

south-eastern parts of the country in 1972. 

A. L. Cox, Harpstraat 56, Nijmegen. 

M. J. M. Prick, Prof. Lambertstraat 16, Heerlen. 
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Catoptria osthelderi de Lattin ook in Nederland (Lep., Pyralidae) 
door 

H. W. VAN DER WOLF 

In de Naamlijst van de Nederlandsche Microlepidoptera (1927) vermeldt Lyc- 

klama à Nöeholt de soort Cr ambus myellus Hb. als inlands. 

Door onderzoekingen van de Lattin (1950) kwam vast te staan dat onder deze 

benaming niet minder dan drie soorten schuil gingen, nl. Catoptria m yell a Hb., 

een alpine soort die in ons land niet te verwachten is; verder Catoptria permuta- 

tella H.-S. en Catoptria osthelderi de Lattin. De drie soorten zijn uiterlijk niet van 

elkaar te onderscheiden. 

Van alle exemplaren die ik de laatste jaren tot mijn beschikking kreeg, heb ik 

genitaalpreparaten gemaakt. Zij bleken alle te behoren tot C. permutatella H.-S. 

Vindplaafsen: Gdh: Elspeet (leg. Bocgaard). Utr.: Doorn. N.B.: Be°>\ Eindhoven 

Nederwetten, Nuenen (leg. Neyts), Valkenswaard. Lbg.: Weert, Belfeld (leg. 

Cox), Schinveld (leg. Langohr). Vliegtijd: 31.V (1971, Eindhoven) tot 11.VIII 

(1971, Nuenen). 

Dit jaar heb ik van een serie van zes, gevangen door A. Cox op de Imbosch 

(Gdh), twee exemplaren op de genitaliën onderzocht. Het waren beide mannetjes 

van C. osthelderi de Lattin, gevangen op resp. 11.VII.1973 (gen. prep. nr. 449) en 

2.VII.1973 (gen. prep. nr. 481). 

Bleszynski (1965) zegt, dat over de biologie van osthelderi niets bekend is. De 

rups wordt vermoed op mos. De vlinder komt voor op hete terreinen, vooral op 

kalkbodem. Hij vermeldt geverifiëerde vangsten van Duitsland, Oostenrijk en Bul¬ 

garije. 

Evers (I960) noemt de soort zeldzaam voor de omgeving van Hamburg. Grabe 

(1955) kent de soort alleen uit het Hunsrück gebergte. 

Summary 

First record of Catoptria osthelderi de Lattin (Lep. Pyralidae) for the Nether¬ 

lands. The species was taken in the province of Gelderland, north of Arnhem. 
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Eindhoven, Broodberglaan 20. 

Contacten gezocht. Mr. C. Samson, F.R.E.S., 18, Hatherall Road, Maidstone, Kent, MEl4 

5UE, Engeland, bestudeert in hoofdzaak Rhopalocera van het Australisch gebied en de Indo¬ 

nesische eilanden ten westen ervan (Irian, Molukken, Celebes, Obi, Timor enz.). Op het 

ogenblik is hij vooral geïnteresseerd in Taenaris (Amathusiidae), Papilionidae en Delias 

(Pieridae). Hij wil voor gegevens en exemplaren graag ander materiaal in ruil geven. 
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Het prepareren van parasietische Dipteren (Tachinidae) 
door 

JAAP BAX 

Het is mij gebleken dat veel materiaal van de familie Tachinidae ( Larvae- 

voridae Hendel) in het Zoölogisch Museum te Amsterdam niet juist geprepareerd 

is. Hierdoor zijn deze vliegen vaak moeilijk te identificeren. Door de aanwezigheid 

van veel borstels en haren en vooral berijping is opweken uit den boze. Deze in- 

sekten vereisen ,,in het veld” en later op de vangdag de volgende aandacht: 

De Tachiniden worden gedood met aethylacetaat (azijnaether) ; zij mogen noch 

met deze noch met enige andere vloeistof in aanraking komen. Eén à twee uur na 

het doden gaan ze op de speld (no. 0 of 00, afhankelijk van de grootte van de 

vlieg). De speld komt in het midden van de thorax, achter de naad. Om uitdrogen 

te voorkomen worden ze nu in een metalen of plastic doosje gezet voor een tijd 

van 6 tot 8 uur. Daarna worden de poten in de juiste stand gezet. Met een dun 

pincet trekt men ze aan de tarsen naar beneden (onder het lichaam), zodat de 

femora de zijkant van de thorax vrijlaten. Het te vroeg rechtzetten van de poten 

heeft tot gevolg dat deze weer terugveren in de ongewenste stand en het te laat 

prepareren doet de poten afbreken. Aan de vleugelstand behoeft niets te worden 

veranderd. De Tachiniden moeten nu drogen in een houten of kartonnen doos en 

mogen niet meer worden aangeraakt. 

Elke andere behandeling dan deze veroorzaakt ten eerste het afbreken van bor¬ 

stels, waarvan niet alleen de aanwezigheid, maar vooral de lengte en de vorm 

belangrijk is, en ten tweede het verdwijnen van de bestuiving, waardoor het pre¬ 

paraat moeilijk interpreteerbaar wordt. 

Ik zou alle vlinderkwekers willen vragen de uit hun kweken tevoorschijn ge¬ 

komen vliegen op deze wijze te behandelen. Het puparium (tonnetje) wordt onder 

de vlieg op dezelfde speld geprikt, voorzien van vindplaats, datum en (indien 

mogelijk) de naam van de vlinder en bovendien de uitsluipdatum van de vlieg. 

Ik hoop dat de veldentomologen die veel insekten tegelijk vangen, tijd kunnen 

vinden voor de extra aandacht, die Tachiniden verdienen. 

Tachinidae of Sluipvliegen zijn herkenbaar aan hun zuiver ,,vliegachtig” voor¬ 

komen, met veel borstels op het achterlijf, wijduitstaande vleugels en — tijdens het 

leven —■ schuin naar voren gerichte antennen. 

Summary 

A method is discussed to prepare Tachinidae adequately. The flies must be 

killed with aethyl-acetate. A few hours afterwards they are pinned and placed in 

a metal box to prevent drying up. From six to eight hours later the legs are pulled 

downwards so that the femora do not cover the sides of the thorax. Moistening 

should always be avoided. 

Amsterdam 1013, Sluisstraat 18 III. 
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De kartering van Carabidae (Col*) in Nederland 
door 

H. TURIN 

Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Arnhem 

Inleiding 

In 1969 startte het Biological Records Centre, Monks Wood (Engeland) in 

samenwerking met de Faculté des Sciences Agronomiques de l’Etat, Gembloux 

(België), een omvangrijk projekt: The European Invertebrate Survey (E.I.S.). 

De grondgedachte van dit projekt is, zoveel mogelijk gegevens over invert:«; • 

braten betreffende oecologie, biologie en geografische verspreiding bijeen te kun¬ 

nen brengen in één systeem. 

Deze gegevens kunnen komen uit musea, particuliere collecties, de literatuur, 

inventarisaties, etc. Alle bronnen worden met een vooraf afgesproken code aan¬ 

geduid, zodat de gegevens uit verschillende bronnen onderling vergelijkbaar zijn. 

Daar op deze wijze grote hoeveelheden gegevens beschikbaar komen, was het 

noodzakelijk het systeem zo te ontwerpen dat deze gegevens gemakkelijk op pons¬ 

kaarten kunnen worden gebracht. De aldus verzamelde gegevens kunnen worden 

gebruikt voor het vervaardigen van verspreidingskaarten en voor het uitvoeren van 

statistische sttudies. 

B. J. Lempke schreef reeds diverse opmerkingen over de Belgische kartering 

(o.a. Entom. BerAmst. 34: 20, 1.1.1974). 

Door een grid-systeem is het maken van verspreidingskaarten zeer eenvoudig 

(10 X 10 km hokken, voor de landelijke en 50 X 50 km-hokken voor Europese 

kaarten). Het gekozen U.T.M. grid-systeem voorziet er door zijn universaliteit in, 

dat kaarten van aangrenzende landen aaneengevoegd kunnen worden, zodat uit¬ 

eindelijk Europese kaarten kunnen ontstaan. 

Carabidem 

In Engeland en België zijn voor een aantal diergroepen reeds verspreidings¬ 

kaarten gepubliceerd. Ook in Nederland zijn verschillende entomologen bezig met 

het verzamelen van gegevens. 

Zo ben ik in 1971 begonnen met het bijeenbrengen van gegevens betreffende 

de Nederlandse carabiden: in de eerste plaats met het noteren van vindplaatsen en 

vangdata uit een aantal museum- en particuliere collecties. Hierbij rekende ik 

dieren van dezelfde plaats en datum tot één vangst. Immers de ene verzamelaar is 

het om zoveel mogelijk vindplaatsen te doen terwijl de andere weer zo snel moge • 

lijk zijn rijtje vol wil hebben. 

Inmiddels heb ik de gegevens van zo’n 30.000 vangsten, alle uit collecties en 

literatuur, verzameld. Uit een deel hiervan (collecties Instituut voor Taxonomische 

Zoölogie, Amsterdam; Natuurhistorisch Museum, Enschede -f 7 particuliere col¬ 

lecties) zijn reeds voorlopige verspreidingskaartjes samengesteld (totaal ± 19000 

vangsten inclusief een kaartsysteem van P. v. d. Wiel). Tezamen leveren deze 

gegevens nevenstaande presentiekaart van de Nederlandse loopkeversoorten op. 

Deze geeft een beeld van de ruimtelijke verzamelintensiteit over de periode van 

1900 tot heden. 
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Verdeling van de Nederlandse loopkeversoorten per 10 km-hok, (Voor collecties zie na lite¬ 

ratuur.) 

De grootste vangstconcentraties zij o. te zien bij: kust en eilanden, bos en heide¬ 

gebieden, grote woongebieden. Deze type gebieden, maken tezamen ± 30 % van 

het totale bodemareaal uit, terwijl ± 90 % van de vangsten uit deze gebieden 

komt. We kunnen dus stellen dat ze ongeveer 20 X beter bekend zijn dan de cul¬ 

tuurgebieden die de overige 70 % van het bodemareaal uitmaken. Ook van natuur¬ 

gebieden in het lage land, zoals moerassen, schorren, rivieroevers, is uit verzame¬ 

lingen althans, weinig bekend: de keversverzamelaars houden of hielden kennelijk 

niet van natte voeten ! 

Vormt dit selectieve karakter van de gegevens een reden om het maken van 

deze verspreidingskaarten zinloos te verklaren? Mijns inziens niet. Het leert ons 
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wel dat we geen overhaaste conclusies uit het oude collectie-materiaal moeten 

trekken betreffende de oecologie en de verspreiding van de Nederlandse loop¬ 

kevers, en ook dat we ons in de toekomst meer op dergelijke gebieden moeten 

richten. 

Daarom mondt dit stukje ook uit in een oproep aan verzamelaars om hun ge¬ 

gevens van deze ,,onderverzamelde gebieden” te noteren en ter beschikking te 

stellen. Hen die hiertoe bereid zijn zal ik graag nadere inlichtingen geven over de 

voor dit doel meest geschikte wijze van noteren op speciale formulieren. Dit geldt 

niet alleen voor de loopkeververzamelaars, maar tevens voor de bezitters van ver¬ 

zamelingen van andere diergroepen. 

In een volgende aflevering van Entomologische Berichten zal een gedetailleer¬ 

der artikel over de European Invertebrate Survey verschijnen. 

Summary 

Discussion of the distribution maps of the European Invertebrate Survey. Our 

map gives the distribution of the Carabidae in the Netherlands according to the 

data from collections and literature. It shows the intensity of collecting in the 

period 1900—1973. 

Literatuur 

Heath, J., 1971. The European Invertebrate Survey. Acta ent. fenn. 28: 27—29. 

Heath, J. & F. H. Perring, 1970. Biological Records Centre (stencil). 

Herkomst van het materiaal gebruikt voor de kaart: 

collectie Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Amsterdam, 

collectie Natuurhistorisch Museum, Enschede. 

particuliere collecties: J. A. Blokland; Th. Heyerman; F. v. Stuivenberg; A. Teunissen; 

H. Turin; K. Vegter en W. J. Veldkamp. 

kaartsysteem P. v. d. Wiel betreffende de waddeneilanden (veel vanggegevens uit literatuur 

en excursies van 1900—1940). 

De statistische gegevens betreffende het bodemareaal komen van het C.B.S. 

Arnhem, Kemperbergerweg 11. 

Nieuwe naam voor mineervlieg. Een van de in het blad van Kamperfoelie minerende 

Diptera staat in navolging van Hering bekend als Vhytagromyza lonicerae (R.-D.). Grif¬ 

fiths heeft nu het holotype van Robineau-Desvoidy kunnen onderzoeken en vond dat dit 

een exemplaar is van Napomyza xylostei (Kaltenbach). De door Hering vermelde en ook 

bij ons voorkomende soort bleek nog niet beschreven te zijn. De correcte naam ervoor is nu 

Paraphytomyza cornigera Griffiths, 1973. 

De mijn van de larve is afgebeeld in W.M. no. 94 van de K.N.N.V. Deze figuur komt 

goed overeen met die van Griffiths. De larve moet vroeg in het jaar gezocht worden (eind 

april tot begin juni). De geciteerde literatuur is: 
Frankenhuyzen, A. van & G. Houtman, 1972. Bladmineerders op bomen en struiken 

(p. 23; no. 60 op fig. 22). 
Griffiths, G. C. D., 1973. Description of an unnamed Paraphytomyza (Diptera, Agromy- 

zidae). Ent. Gazette 24: 307-310, fig. 1-3. — Lpk. 
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Faunistical and biological records of some palaearctic 

Chalcidoidea 

by 

M. J. GIJSWIJT 

The following list is an enumeration of localities of little known Chalcidoidea. 

Fore some species new data on hosts are given. 

I am indebted to Dr. Z. Boucek, London, and Dr. M. W. R. de Vere Graham, 

Oxford, for checking the names of some species. 

Torymidae 

Dio morns armatus (Boh.). Netherlands: Velp (N.Br.), 11.1944, from Crahro 

cap it os us Shuck. (Hym.) in Fraxinus branch (leg. P. Benno). 

Monod ontomerus viciellae (Walk.) (Boucek, 1970), Netherlands, Texel, VIII. 

1900, from cocoons of Zygaena filipendulae (L.) (Lep.) (leg. F. M. van der 

Wulp). 

Monodontomerus minor Forst. Netherlands: Schoonoord (Dr.); from Crypt us 

subquadratus Thoms. (Hym.). Obviously reared from Trichiosoma lucorum (L.) 

(Hym.), vide G. van Rossem, 1969: 365. 

Megastigmus suspectus Borries. Netherlands: Putten, 1930 and 1931; from seeds 

of the following Abies species: cilicica, cephalonica, alba, veitchii, arizonica, and 

nobilis (leg. J. Th. Oudemans). 

Me gastigmus pinus Parfitt. Netherlands: Putten and Wageningen, 1930; from 

seeds of Abies magnified and A. concolor (leg. J. Th. Oudemans). 

Me gastigmus spermotrophus Wachtl. Netherlands: Lage Vuursche, from seeds 

of Pseudotsuga mucronata (leg. J. Th. Oudemans). 

Eulophidae 

Euplectromorpha pannonica Erdös (Erdös 1966, Boucek & Askew 1968). 

Netherlands: Geffen and Nederweert. The European species of this genus are 

supposed to be gregarious parasites in Zygaenidae (Boucek & Askew 1968). 

Bosman and Doom (Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem) have reared 

males and females of the parasite as a solitary species from second instar larvae 

of Leucoma salicis (L.) (Lep.). Adults emerging in September, were reared from 

caterpillars that were collected in August the same year. Pupation occurs outside 

the host. One adult was collected 25.VIII.1972. 

Elachertus pilosiscuta Boucek (1971). W. Germany: (Nordrhein - Westfalen) 

Tecklenburg, V.1969. 
Elachertus pallid us Askew (1964). France: Corsica, VIII. 1971 (leg. A. C. & 

W. M. Ellis); CSSR, 4 females in collection Narodni Muzeum v Praze. 

Dermatopelte budensis Erdös & Nov. France: (Dept. Aisne) near Chemin des 

Dames, 28.VI and 2.VII.1971. 

Rhicnopelte eras sic omis (Nees). Netherlands: dunes near Vogelenzang, VI and 

XI.I942 (leg. G. Barendrecht) ; Hilversum, VII.1957. 
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Dichatomus acerinus Forst. W. Germany (Schwäbische Jura), Urach, 11.1971, 

from galls of Pediaspis aceris Forst. (Ilyin.). 

Aulogymnus aceris Forst. From the same host and locality as the preceding 

species. 

In 1963 Askew published his results in rearing parasites from Pediaspis aceris 

galls from France. Fie mentioned a few Eurytoma specimens. In my case some 

hundreds of galls delivered two male Eurytoma. 

Entedon euphorion Walk. Netherlands: Heerde, VI. 1968, from bark of oak 

with Scolytus species (Col.). 

Entedon phtliscus Walk. France, Cap Blanc Nez, V.1969; Netherlands: Stokkom 

(Z.L.), VI.1971; Hilversum, V.1965. 

Entedon insignis Erdös. W. Germany (Nordrhein-Westfalen), Brochterbeck. 

From Larinus sturnus Schall. (Col.). Some of the specimens emerged after one. 

others after a second hibernating period; France: (Dept. Aisne) Pancy-Courtecon, 

VI.197I. 

Entedon fufius Walk. (fig. 1). France: Cap Blanc Nez, V.1969; Netherlands: 

Ankeveen, on Sisymbrium, VI. 1964; O. Flevoland, females in great quantities on 

Fig. 1. Entedon fufius Walk., $ (sculpture and pilosity partly indicated). 
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Rorippa, VIL 1962. I have long hesitated in naming these specimens. They 

resemble, according to the description, Entedon montanus Erdös; however, the 

wings of all specimens are waterclear and the abdomina are shorter. Graham 

(1971) mentions montanus as a probable synonym of fufius. I have not seen the 

type of fufius, but Graham’s short description fits the male as well as the female. 

Achrysocharella chlorogaster Erdös (Evenhuis et ah, 1971). Netherlands: 

Lienden, XII. 1969, from Nepticula mad ell a Stainton (leg. P. Gruys), from Nep- 

ticula pyri (Glitz) and from Nepticula tityrella Stainton (both: leg. A. van 

Frankenhuyzen). All specimens were reared between VIII and XII. 

Asecodes lagus (Walk.) (Graham 1959). Netherlands: from several places. All 

typical specimens have been swept between VII and IX. 

Chrysocharis purpurea Buk. (Boucek 1970). Netherlands: Thorn, V.1970. 
from overwintering cocoons of Heterarthrus vagans Fall. (Hym.) (leg. A. van 

Frankenhuyzen) . 

Euderus brevicornis Boucek. France: Corsica, VIII. 1971 (leg. A. C. & W. M. 

Ellis). 

Tetrastichus bruzzonei Masi (det. Domenichini). Netherlands: Holten, reared 

from pupae of Cassida rubiginosa Midler (Col.), adults emerging partly before, 

partly hibernation (leg. S. van Heynsbergen). 

Tetrastichus anodaphes (Walk.). Netherlands: ’s Graveland, reared from galls 

of Rhopalomyia ptarmica Vallot (Dipt.). This species is an endoparasite in the 

larva of the gallmidge. It pupates inside the host. In the same galls lives another 

Tetrastichus as an ectoparasite on the same host. This Tetrastichus differs clearly 

from anodaphes. It has a shorter ovipositor (hardly exceeding the pygostylar 

bristles), the mid and hind tibiae are dark instead of testaceous, the clava is 

distinctly broader than the funicle. The thoracial sculpture is more shiny in contrast 

to the more dull appearance of anodaphes. 

Tetrastichus ulmi Erdös. Netherlands: Oud-Loosdrecht, V.1969, from a 

Polyporus on oak. 

Hyp er teles fageti Graham. Netherlands: Hilversum, IX. 1971, on Eagus. 

Pteromalidae 

(For details concerning species mentioned here: Graham 1969) 

Janssoniella ambigu a Graham. Netherlands: Hilversum, 2.1.1911 and 2-8. V. 

1911, from Polyporus with larvae of Cis (Col.) and midges. Three females and 

one male. 

Halticoptera patellana (Dalm.). Netherlands: Maartensdijk, 29.V.1905, from 

dipterous larva in leavestalk of Pteridium ; in June, from a large mine in leave of 

Pteridium (leg. J. C. H. de Meyere) ; Aerdenhout, VI.1945 (leg. G. Baren- 

drecht). 

Halticoptera smaragdina (Curtis). Netherlands: Linschoten, 14.IX.1922, from 

Trypetide in Pastinaca (leg. J. C. H. de Meyere); O. Flevoland, summer 1962. 

Halticoptera collaris (Walk.). Netherlands: Lage Vuursche and Maartensdijk, 

29.V.1905, from dipterous larva in leavestalk of Pteridium (leg. J. C. H. de 

Meyere). 

Halticoptera crius (Walk.). This species, recently re-established by Askew 
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(1972), seems to be a common one. France: Dept. Aisne, 30.VI.1971 and Dept, 

jura, i3.VII.i97i, in a vegetation of the Bromion type. Netherlands: Borssele, 

28.VIII.1970 (leg. B. van Aartsen); Bloemendaal, 9.VL196X. About 20 

specimens were reared from dipterous hosts collected in Amsterdam in the years 

between 1919 and 1923 by J. C. H. de Meyer e . leaf mi net on C y thus laburnum, 

Agromyza spiraeas Kltb. on Geum, Phytomyza minuscula Gour. on Aquilegia, 

from a Trypetide in Pyrethrum (= probably Chrysanthemum parthenium). In 

these cases pupation occurred in June, while the parasites emerged one year later. 

Six parasites, reared from Phytomyza cirsii lid., emerged about one month after 

pupation. 

Halticoptera mustela (Walk.). W. Germany: (Schwäbische Jura) Westerheim; 

(Nordrh.-Westf.) Beverungen; (Rheinl.-Pfalz) Gerolstein. Males and females, 

swept in Mesobrometum vegetation. 

Halticoptera poreira (Walk.). Netherlands: Anke veen, 24.VII.1966. Males and 

females on Umbellifera in marshes. 

Halticoptera polita (Walk.). Netherlands: Ankeveen, Naarden, Texel. In May 

and the beginning of June; all specimens in damp places. 

Thinodytes cyzicus (Walk.). Netherlands: ’s-Graveland, I and II..1965, from 

fruits of Rhinanthus major; Hilversum, Amsterdam and Texel from V-—VIII. 

France: Dept. Jura in VII. 

Xestomnaster chrysochlorus (Walk.). Netherlands: Amsterdam, from Artemisia 

vulgaris and from Trypeta in Pyrethrum (leg. J. C. H. de Meyere). The species 

seems to have at least two generations a year: from hosts collected in June, the 

adults emerged in August; from a host, collected in October, a female appeared 

in January. 

Seladerma geniculata (Forst.). Netherlands: Noordwijk, from Phytomyza varipes 

Maag (Dipt.) in seeds of Rhinanthus (leg. J. C. H. de Meyere); ’s Graveland, 

13.VI.1964, swept in large amounts from the plants from which I reared 

Thinodytes cyzicus (Walk.) one year later. France: (Dept. Aisne) Cerny, 2.VIL 

1971. 

Mertsmus splendens Graham. Netherlands: Amsterdam, May 1921, from 

Agromyzes ni gripes Meig. in Phragmites; Winterswijk from a Trypeta in 

Eupatorium cannabium, 1.VIII. 1921 (leg. j. C. H. de Meyere). 

Staurothyreus cruetger Graham. Netherlands: VGraveland, 25.IX. 1951, Naar- 

den, 21.VI. 1965; W. Germany (Rheinl.-Pfalz) Nassau, 28.V.1963. 

Chlorocytus longiscapus Graham. Netherlands: Driel, 3TV. 1971 (leg. S. van 

Heynsbergen). 

Chlorocytus ultonicus Graham. France: Dept. Aisne, 30.VI.1971. 

Chlorocytus harmolitae Boucek. Netherlands: Oostkapelle, 1.VI.1969 (leg. 

B. van Aartsen), 

Habrocytus conformis Graham. W. Germany: (Nordrh.-Westf.), Beverungen, 

27-31.VII.1969. 

Habrocytus crassinervis Thoms. Netherlands: Hooghalen, 23.VIII.1967, from 

fruits of Campanula (leg. van B. van Aartsen). 

Habrocytus temporalis Graham. Netherlands: Enschede, 11.V.1968, from 
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Trypetîd in Centaurea (leg. B. van Aartsen); France: Dept. Jura (800 m), 

14.YIL1971. 

Habrocjtus cardui Erdös. Netherlands: Heerlen, 9 VI ! I 1933 (leg. G Baren- 

drecht) . 

Habrocjtus parietinae Graham. Netherlands: Kunrade, 31.V-6.VI.1969 from 

Oxyna parietina (L.) (Dipt.); Berg en Dal, 26.VI.1968; Echt, 16.VI.1968 (leg. 

B. van Aartsen). 

Habrocjtus tripolii Graham. Netherlands: de Kaloot, 19.VIII.1968, from Stylia 

plantaginis (Hal.) (Dipt.) (leg. B. van Aartsen); Scandinavia: from Aster 

tripolium (leg. D. O. Wijnands). 

Observation. Nearly all species mentioned, from the Netherlands are 

new to the Dutch fauna.. 
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’s-Graveland, Wessel ten Damstraat 2. 

VERZOEK VAN DE SECRETARIS. Nu de voorbereidingen voor het klaarmaken van een 

nieuwe ledenlijst zover zijn, dat het manuscript haast naar de drukker kan, wil ik ieder 

vragen nog even na te zien of het specialisme dat voor hem vermeld wordt in de oude 

ledenlijst nog correct is. Wanneer dat niet het geval mocht zijn wordt u verzocht dit zo 

spoedig mogelijk te willen melden aan Dr. R. T. Simon Thomas, Mythsteelaan 32, Nunspeet, 

die bezig is de lijst persklaar te maken. — W. Hellinga. 
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The flea Palaeopsylla soricis as intermediate host 

for the cestode Hymenolepis scutigera 

by 

F. G. A. M. SMIT 

Among the fleas collected by my son Emile from small mammals at Mirns, 

Gaasterland (region), Friesland (province), Netherlands, during the last week of 

July, 1972, are 3 $ Palaeopsylla soricis soricis (Dale, 1878) taken from Sorex 

araneus (the common shrew) trapped at the edge of a reed-marsh between cottage 

“De See-Hanne“ and the Ijsselmeer. The specimens of this flea, a common and 

specific parasite of shrews, were subsequently not macerated prior to mounting but 

only made translucent by applying the terpineolum method (see Brinck-Lindroth 

& Smit, 1973). Any from of helminth present in fleas can thus often be spotted 

and so it was found that the abdominal cavity of one of these female P. s. soricis 

contains no fewer than nine cysticercoids of the cestode Hymenolepis scutigera 

(Dujardin, 1845); this is the commonest of the various tapeworms of the genus 

Hymenolepis specific to shrews (Sorex spp.), from the Netherlands hitherto 

recorded from Makkinga (Friesland) and Oostvoorne (Zuid-Holland) (Vaucher, 

1971). These cysticercoids (Fig. 1), most of which situated in the dorsal half of 

the abdomen, measure 115—135 m^ X 70—78 mg,; the rostellar hooks, ten per 

cysticercoid, are 33—37 mg long and well visible; suckers are not discernible 

(fully grown the worm is about 35 mm long). 

Quentin & Beaucournu (1966) found one cysticercoid of this cestode in a 

female P. soricis (54 specimens were examined) taken from Talpa europaea (an 

accidental host) at Seilhac (Corrèze), France, in July, and nine cysticercoids in a 

female Ctenophthalmus congener (3148 specimens of Ctenophthalmus spp. 

examined) from Clethrionomys glareolus collected at La Beaume (Hautes-Alpes), 

France, in August. The cysticercoid and hooks shown in their fig. 2 closely agree 

with those in the shrew flea from Mirns; although the French cysticercoids are 

somewhat smaller, the measurements of the hooks are exactly the same. 

Prokopic (1969) recorded the presence of 1—4 cysticercoids of H. scutigera in 

the abdominal cavity of the fleas Ctenophthalmus agyrtes ssp., C. bisoctodentatus 

ssp. and C. assimilis ssp. collected from nests of the mole (Talpa europaea) in 

southern Bohemia. None of these fleas (like C. congener mentioned above) is a 

specific parasite of shrews. Flea larvae can only become cestode-infected in the 

nest of their cestode-infected host; either shrews are occasionally utilizing nests of 

moles or H. scutigera occurs in moles as well. Prokopic did not mention the rate 

of infection and there seems to be a discrepancy in his measurements of cysticer¬ 

coid and scolex. The cysticercoid figured by him is in a different stage of develop¬ 

ment and has a invaginated properly developed scolex. 

Hymenolepis scutigera is also known from Wales, England, Belgium, Germany, 

Switzerland, Austria, Poland, Denmark, Norway, Sweden and Finland. Summer 

appears to be the season of the occurrence of its cysticercoidal stage in fleas. 

I am indebted to Miss Elisabeth van den Broek (Amsterdam) for comments on 
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Fig. 1. Cysticercoid of Hymenolepis scutigera in abdomen of the flea Palaeopsylla soricis 

soricis (Mirns, Netherlands). 

the distribution of H. scutigera and to Dr. B. Rysavÿ (Prague) for confirming the 

determination of the cestode. 
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Een nieuwe vlieg voor Nederland. In het kader van ons onderzoek naar de parasitaire 

fauna van de sitijnvlinder Leucoma salicis L. in Nederland werden er in 1972 en 1973 ook 

een aantal Tachiniden verkregen. Na determinatie door dr. L. P. Mesnil (Commonwealth 

Institute of Biological Control, Delémont, Zwitserland) bleken er 4l exemplaren tot de soort 

Linnaemyia olsufjevi Zimin te behoren. Deze soort is volgens dr. Mesnil tot nu toe alleen 

bekend uit Rusland en Zwitserland (Tessin); er was nog geen gastheer van Linnaemyia 

olsufjevi bekend. 

Summary. The Tachinid Linnaemyia olsufjevi Zimin, so far only known from Russia 

and Switzerland, was bred in the Netherlands in 1972 in numbers from caterpillars of 

Leucoma salicis L. 

B. T. Mosman, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem. 
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Zur Taxonomie von Raphidia formosana Okamoto, 1917 

(ins., Neur., Raphidioptera) 
von 

HORST ASPÖCK und ULRIKE ASPÖCK 

(Aus dem Hygiene-Institut der Universität Wien — Vorstand: Prof. Dr. Flamm) 

Mit der von Okamoto (1917a, b) *) veröffentlichten Beschreibung von Raphi¬ 

dia formosana erfolgte der Erstnachweis des — keinesfalls als selbstverständlich 

zu erwartenden — Vorkommens von Raphidiopteren auf der Insel Formosa. 

Okamoto’s Beschreibung basiert auf einem einzigen weiblichen Individuum. 

Schon die geographische Lage des Fundortes, außerdem aber die aus einer Foto¬ 

grafie des ganzen Tieres, aus einer Zeichnung des Flügelgeäders sowie aus der 

Beschreibung ersichtlichen Charakteristika ließen seit jeher keinen Zweifel an der 

Validität von Raphidia formosana aufkommen; die tatsächliche systematische Stel¬ 

lung der Art blieb indes unbekannt, weil Okamoto — der Zeit entsprechend — 

keinerlei Hinweise über die Morphologie der Genitalsegmente gegeben hatte. 

Seine Bemerkung, daß die Spezies der in Europa und Nordasien vorkommenden 

Raphidia xanthostigma Schum, nahe stünde, bezog sich vermutlich auf oberfläch¬ 

liche Ähnlichkeiten der Größe und der Farbe des Pterostigmas der beiden Arten, 

war aber für Navas (1918) offenbar Grund genug, die Spezies dem von ihm 

errichteten Genus Raphidilla (Typusart: Raphidia xantho stigma Schum.) zuzuord¬ 

nen. Der auf Grund der in den letzten Jahren durchgeführten Revision der Raphi¬ 

diopteren gewonnene Überblick ließ aber schon aus chorologischen Erwägungen 

eine nähere Verwandtschaft der beiden Arten ganz unwahrscheinlich erscheinen, 

so daß wir die Möglichkeit einer Untersuchung von Raphidia formosana mit 

Spannung erwarteten. 

Der aus Horisha stammende Holotypus von R. formosana existiert wahrschein¬ 

lich nicht mehr. Okamoto’s Sammlung, wo der Typus ursprünglich aufbewahrt 

war, hat ein wechselvolles Schicksal erfahren. Die meisten Typen der von Oka¬ 

moto beschriebenen Arten befinden sich heute im Entomologischen Institut der 

Hokkaido Universität (Kuwayama 1966), einige — darunter auch jener von 

R. formosana — sind aber verschollen. In der Literatur findet sich allerdings 

noch ein Hinweis über zwei weitere Fundpunkte der Art auf Formosa. Banks 

(1937) erwähnt, daß er R. formosana aus Hassenzan und aus Arisan gesehen hat 

und daß diese Tiere im Mus. Comp. Zool. (Cambridge) aufbewahrt sind. Tat¬ 

sächlich befindet sich heute in der Sammlung des MCZ nur ein einziges weibliches 

Individuum mit der Fundzettel-Bezeichnung “Hassenzan, Formosa, VI—24—’34/ 

L. Gressitt Collector”. Dieses Tier wurde uns von Herrn Dr. Ch. G. Oliver 

(Cambridge) liebenswürdigerweise zur Untersuchung zur Verfügung gestellt. 

1) Die Beschreibung wurde zunächst im Oktober 1917 im Rahmen einer Übersichtsarbeit 

über die Kamelhalsfliegen Japans (Formosa gehörte damals zu Japan) in japanischer Sprache, 

im November desselben Jahres gesondert in deutscher Sprache veröffentlicht. Für die freund¬ 

liche Überlassung von Xerokopien der in wenig bekannten Zeitschriften publizierten Original¬ 

arbeiten danken wir auch an dieser Stelle den Herren Prof. Dr. S. Kuwayama (Sapporo) 

und Dr. K. Sattler (London) herzlich. Herrn Prof. Kuwayama sind wir außerdem für die 

Informationen zur Frage des Verbleibs des Typus von R. formosana zu Dank verpflichtet. 
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Das Individuum stimmt in alien in der Arbeit von Okamoto (1917b) sehr 

sorgfältig beschriebenen Merkmalen des Kopfes, des Thorax und der Flügel mit 

R. formosana überein, so daß man mit Recht annehmen darf, daß es sich dabei 

tatsächlich um diese Spezies handelt. Eine Festlegung als Neotypus ist nicht ge¬ 

rechtfertigt, solange nicht völlige Sicherheit darüber besteht, daß der Typus tat¬ 

sächlich vernichtet ist; außerdem erscheint die Errichtung eines Neotypus nicht 

zwingend notwendig, weil mit gutem Grund angenommen werden kann, daß 

Formosa keine weiteren Raphidiiden-Spezies beherbergt und weil die Art (schon 

im weiblichen Geschlecht!) so markant ist, daß die Gefahr von Verwechslungen 

mit irgendwelchen anderen Raphidiiden-Spezies überhaupt nicht zur Diskussion 

steht. 

Rapbidia formosana ist eine zierliche, sehr schlank wirkende Spezies mit braun¬ 

gelbem Pterostigma. Die Vorderflügellänge des uns vorliegenden Ç beträgt 8,8 

mm. Der Beschreibung der eidonomischen Merkmale durch Okamoto kann 

nichts Wesentliches hinzugefügt werden. Lediglich die von ihm veröffentlichte 

Zeichnung des Flügelgeäders erscheint hinsichtlich der Proportionen nicht ganz 

korrekt; sie wurde offenbar ohne Benützung eines Zeichenapparates angefertigt. 

In Abb. 1 ist daher das Flügelgeäder des uns vorliegenden Tieres dargestellt. Auf¬ 

fallend ist, daß die Flügel überaus schmal sind und daß unter dem Pterostigma 

vier Zellen ausgebildet sind; eine davon ist, wie ersichtlich, quasi eingeschoben, 

von grob dreieckiger Form und daher kleiner als die anderen drei, in Okamoto’s 

Zeichnung erscheinen hingegen alle 4 Zellen voll ausgebildet und etwa gleich 

groß. Das Auftreten von 4 Zellen stellt bei paläarktischen Raphidiiden eine äußerst 

seltene Ausnahme dar, lediglich bei Rapbidia (Pbaeo stigma) no tat a Fbr. sind 

häufiger 4 als 3 Zellen ausgebildet. Daß zwischen dieser Art und R. formosana 

keinerlei nähere Verwandtschaft besteht, braucht nur erwähnt zu werden. Im 

Abb. 1. Rapbidia (Formosorapbidia) formosana Okamoto, 9 . — Rechter Vorder» und rechter 

Hinterflügel. 
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S6 

1 mm 

Abb. 2. Raphidia (Formosoraphidia) formosana Okamoto, 2 . — a: Genitalsegmente, lateral; 

b: Bursa copulatrix und Receptaculum seminis, literal; c: 7. Sternit, ventral. — b = Bursa 

copulatrix, o = Ovipositor, r = Receptaculum seminis, S = Sternite, T = Tergite. 

übrigen treten 4 (und manchmal sogar 5) Zellen bei den Arten des auf die 

Nearktis beschränkten Subgenus Agulla Navas auf; daß auch diese Spezies von 

R. formosana phylogenetisch weit entfernt sind, ist evident. 

Die weiblichen Genitalsegmente von R. formosana sind in Abb. 2 dargestellt; 

daraus sind alle wesentlichen Merkmale ersichtlich. Erwähnt sei noch, daß der 

extrem verlängerte 7. Sternit durch eine vom kaudalen Rand ausgehende, nach 

innen geklappte Zone eine Fortsetzung erfährt, an deren Ende in der Mediane eine 

kleine, deutlich stärker skierotisierte und nach dorsal gebogene Differenzierung 

auffällt. 

Die morphologischen Charakteristika der weiblichen Genitalsegmente von R. 

formosana weichen in solchem Maße von jenen aller übrigen bekannten Raphidi- 
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Abb. 3. Die bisher nachgewiesenen Vorkommen von Raphidiopteren in Taiwan. — O = 

Raphidia (Formosoraphidia) formosana Okamoto, • = Inocellia sp. — Von Norden nach 

Süden: An Ma Shan, Pa Hsien Shan, Puli, Alishan. 

iden-Spezies ab, daß sich die Errichtung eines neuen Subgenus *) als notwendig 

erweist. Diese Untergattung, Formosoraphidia n.subg., kann folgendermaßen defi- 

nierfc werden: 

Flügel sehr schmal. Im Hinterflügel ist die Radiussektor-Basis mit der Media 

durch eine Querader verbunden. Genitalsegmente des Ç : 7. Sternit extrem nach 

kaudal verlängert und apikal stark verschmälert. 8. Tergit mit langem, bis weit 

in das 7. Segment ragendem, schmalen Fortsatz. Typus subgeneris: Raphidia for¬ 

mosana Okamoto, 1917. 

Die Definition des Subgenus wird natürlich, sobald auch das männliche Ge¬ 

schlecht bekannt ist, noch zu ergänzen sein. Schon die Morphologie der weib¬ 

lichen Genitalsegmente läßt aber den Schluß zu, daß Formosoraphidia völlig 

isoliert steht. Die lange zephalwärts gerichtete Fortsetzung des 8. Tergits, vor 

allem aber der ganz ungewöhnlich verlängerte und spitz zulaufende 7. Sternit 

stellen Bildungen dar, wie sie bei keinem anderen bisher bekannten Subgenus von 

Raphidia L. auftreten. Es kann fast als sicher gelten, daß Raphidia (F.) formosana 

einen Endemismus (der Hochlagen?) von Taiwan darstellt; wahrscheinlich ist 

auch das Subgenus Formosoraphidia auf die Insel beschränkt. Alle drei bisher be- 

T Wie an anderer Stelle (Aspöck und Aspöck 1971) dargelegt, ist es derzeit zweckmäßig, 

alle Raphidiiden einem Genus, Raphidia L., zuzuordnen, dieses aber, den verschiedenen Ent¬ 

wicklungsrichtungen entsprechend, in Subgenera zu gliedern. Viele dieser Subgenera, dar¬ 

unter wohl auch Formosoraphidia n. subg., werden aber im Rahmen einer Gesamtklassifika¬ 

tion der Familie in den Rang von Genera zu erheben sein. 
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kannten Fundorte von R. form os ana liegen in Zentral-Taiwan (Abb. 3); die in 

den Publikationen von Okamoto (1917b) und Banks (1937) genannten Orte 

Horisha, Hassenzan und Arisan heißen heute Puli, Pa Hsien Shan und Alishan 1). 

In der Kartenskizze ist außerdem An Ma Shan eingezeichnet — jener Ort, wo 

kürzlich die Familie Inocelliidae erstmals in Taiwan nachgewiesen werden konnte 

( A Spöck und Aspöck 1973). 

Während die Familie Inocelliidae noch von etwas weiter südlich gelegenen 

Gebieten Asiens (Tonkin) bekannt ist, stellt das Vorkommen von Raphidiiden auf 

Formosa bei weitem den südlichsten bisher bekannten Nachweis der Familie in der 

Alten Welt dar; alle übrigen Fundpunkte in Asien und Afrika liegen um ungefähr 

10 Breitengrade (und mehr) weiter nördlich. Gerade diese geographische Isolie¬ 

rung erklärt auch die taxonomische Sonderstellung von Formosoraphidia\ mit 

umso größerer Spannung darf man die Entdeckung des männlichen Geschlechts 

von Raphidia (Vormosoraphidia) formosana Okam. erwarten. 

Zusammenfassung 

Die weiblichen Genitalsegmente von Raphidia formosana Okam. werden erst¬ 

mals abgebildet und taxonomisch beurteilt. Obwohl das männliche Geschlecht der 

Art noch unbekannt ist, läßt sich schon auf Grund der Merkmale der weiblichen 

Genitalien auf eine isolierte Stellung von R. formosana innerhalb der Gattung 

Raphidia L. (und wahrscheinlich auch innerhalb der Familie) schließen, so daß 

für diese Spezies ein neues Subgenus, Vormosoraphidia n.subg., errichtet wird. Die 

Verbreitung der Art ist so gut wie sicher auf Taiwan beschränkt. 

Summary 

On the taxonomy of Raphidia formosana Okamoto, 1917 

(Ins., Neuropt., Raphidioptera) 

The female genitalia of Raphidia formosana Okam. are figured for the first 

time and discussed with respect to the taxonomy of the species. Although the male 

of R. formosana is still unknown, it appears already from the female genitalia that 

the species has an isolated position within the genus Raphidia L. (and probably 

also within the family) so that a new subgenus, Vormosoraphidia n. subg., has 

been erected (type species by present designation and monotype: Raphidia formo¬ 

sana Okamoto). The distribution of the species is almost with certainty restricted to 

Taiwan. 

*) Herr Prof. Dr. Shu-chen Chang (Taichung) hat uns liebenswürdigerweise über die 

heute gültigen Ortsbezeichnungen und über die geographische Lage dieser Orte sowie über 

die übliche Transkription aufgeklärt; wir möchten ihm auch an dieser Stelle herzlich danken. 
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Beitrag zur Kenntnis der Neuropteren der Türkei 

von 

J. GEPP 

Das angeführte Material stammt von Aufsammlungen des Autors in den Jahren 

1968 und 1970. Eine kleine Neuropterenausbeute aus dem Jahre 1969 stellte Herr 

R. Wurm (Graz) zur Verfügung, dafür sei ihm an dieser Stelle gedankt. 

Zu erwähnen ist, daß das gesamte Material während der Sommermonate auf¬ 

gesammelt wurde. 

Planipennia 

Coniopterygidae 

Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836) 

11 km östlich Silifke, nahe der Küste, an Pinus sp., 1.VIII.1968 ein J1, ein Ç ; 

2.VIII.1968 fünf cf, acht Ç $ . 33 km östlich von Alanya, nahe der Küste, 

an Pinus sp., 25.VII.1968 ein cf, ein Ç ; 27.VII.1968 (am Licht) ein Ç. 

Nimboa ressli A sp öck & Aspöck, 1965 

11 km östlich Silifke, nahe der Küste, an Pinus sp., 2.VIII.1968 ein cf. 

Coniopteryx atlasensis Meinander, 1963 

11 km östlich Silifke, nahe der Küste, an Pinus sp., 2.VIII.1968 ein cf • 

Süphan Dagi, 6 km nördlich Adilcevaz, 3000 m, 11.VII. 1970 ein cf> in einer 

Wiese nahe einer Quelle. Neu für die Türkei. 

Chrysopidae 

Anisochrysa sybaritic a (Mc. Lachlan, 1872) 

Nernrut Gölü bei Tatvan, 2500 m, Schutthalden, an niederen Blütenpflanzen, 

8.VII.1970, det. H. Hölzel. Neu für die Türkei. 

Anisochrysa prasina (Burmeister, 1839) 

Edirne, 5.VII. 1970, det. H. Hölzel. 

Anisochrysa carnea (Stephens, 1836) 

33 km östlich von Alanya, 25—27.VII.1968 (am Licht); 5.VII.1969, leg. R. 

Wurm. Nemrut Gölü bei Tatvan, 2500 m, 7.VII.1970. Süphan bei Van, 3000 bis 

3500 m, 9—13.VII.1970. Alles det. H. Hölzel. 

Chrysopa viridana Schneider, 1845 

33 km östlich Alanya, 26.VII.1968 (am Licht), det. H. Hölzel. 

Nineta flava (Scopoli, 1763) 

Süphan bei Van, 2800 m, an V erb as cum sp., 11.VII.1970, det. H. Hölzel. 

Neu für die Türkei. 

Myrmeleonidae 

Palp ares libelluloides Linnaeus, 1764 

Alanya, 2.VII.1969, leg. R. Wurm; 27.VII.1968, leg. J. Gepp; det. H. Hölzel. 

Macronemurus bilineatus Brauer, 1868 

Nevsehir, 19.VII.1970 (am Licht), det. H. Hölzel. 

Creole on lugdunensis Villers, 1789 
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Nevsehir, 20.VII.1970 (am Licht). Alanya, 2.VII.1969, 5.VIU969, leg. R. 

Wurm. Alles det. H. Hölzel. 

Myrmeleon tnconspicuus Rambur, 1842 

Alanya, 5.VIL 1969, leg. R. Wurm, det. H. Hölzel. 

Cue ta Une os a (Rambur, 1842) 

33 km östlich Alanya, 26.VII.1968 (am Licht), det. H. Hölzel. 

Neuroieon microstenus (Mc. Lachlan, 1898) 

Göreme, 18.VII.1970. Nevsehir, 19 und 20.VII.1970 (am Licht). Alles det. 

H. Hölzel. 

Beschreibung der Erstlarve von Neuroieon microstenus 

Ein gefangenes Weibchen von Neuroieon microstenus legte am 18.VII.1970 

drei Eier ab. Die Eier waren anfangs grünlich braun und 1,5 mm lang und 0,9 mm 

breit. Nach 15 Tagen verfärbten sie sich lichtbraun und die Strukturen der sich 

entwickelnden Larven wurden sichtbar. Nach insgesamt 18 bis 20 Tagen Eizeit 

schlüpften die kleinen Ameisenlöwen. Ihre Körperlänge vom Kopf (einschließ¬ 

lich Mandibel und Maxillen) bis zum hinteren Körperende (die Borsten wurden 

nicht mitgemessen) : 3,2 mm. Die geschlüpften Larven vermochten über mehrere 

Wochen ohne Nahrung zu leben. Eine Weiterzucht war auf Grund der Weiter« 

fühmng der Exkursion nicht möglich. 

An der äußeren Morphologie dieses ersten Larvenstadiums von Neuroieon 

microstenus fällt eine starke Beborstung auf. Am Kopf sind alle abstehenden, 

borstenförmigen Strukturen von der Basis bis zum Ende fast gleich dick. Die 

zwischen den Mandibeln an der apikalen Front des Kopfes liegenden Strukturen 
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sind keulenförmig. Die Augenregion befindet sich an der Oberseite der Kopf¬ 

kapsel stark peripher in der Höhe der Mandibelansätze. Der Körper ist stark be- 

borstet, jedoch sind diese Strukturen gegen ihre Enden zu spitz verlaufend. Die 

Beine sind ebenfalls stark beborstet. Die Kopfkapsel ist schwarz mit grauen 

Flecken, der Körper ist grau gefärbt. 

Nemopteridae 

Nemop ter a sinuata Olivier, 1811 

Hakkari, 2000 m, 10.VIII.1969, leg. R. Wurm, det. H. Hölzel. 

RAPHIDIODEA, Raphidiidae 

Raphidia pontica Albarda, 1891 

Nemrut Gölü bei Tatvan, 2500 m, an Juniperus sp., 7.VII.1970 ein cf, ein Ç , 

det. H. Aspöck 1970. 

Zusammenfassung 

Der Beitrag beinhaltet die Funddaten von 16 Neuropterenarten aus der Türkei, 

sowie eine kurze Beschreibung des ersten Larvenstadiums von Neuroleon mi¬ 

cros tenus (Mc. Lachlan). Drei Arten sind neu für die Türkei zu melden: Conio- 

p.'eryx atlasensis Meinander, Anisochrysa sybaritic a (Me. Lachlan) und Nineta 

flava (Scopoli). 

Die Determination von Raphidia pontica wurde von Herrn Doz. Dr. H. 

Aspöck (Wien) durchgeführt, die Bestimmung der Myrmeleoniden und des 

Großteiles der Chrysopiden von Herrn Bankvorstand H. Hölzel (Graz). Dafür 

sei herzlich gedankt. 

A 8010 Graz, Universität, Institut für Zoologie, Österreich. 

Zaguljaev, A. K., Tineidae. Part IV, subfamily Scardiinae. - Fauna of the U.S.S.R., 

vol. 4, part 4, 126 pp., 99 text figs., 2 coloured pis. - “Nauka”, Leningrad, 1973. - This 

is the fourth part of the monographic survey of the extensive and important family of the 

true tineid moths. The present subfamily comprises detritophagous archaic forms, feeders 

on decaying wood and fruit bodies of wood fungi. 

The present part has the contents arranged in the same way as the preceeding parts. A 

short morphological survey of all stages of development, with general life-history, distribution 

and remarks on phylogeny, is followed by the systematic part. This comprises keys and 

extensive descriptions and genitalia figures of 13 species, belonging to four genera: Moro- 

phaga H-S., Scardia Tr., Morophagoides Pet. and Amorophaga Zag. — A.D. 

Powell, Jerry A. - A systematic monograph of New World Ethmiid moths (Lepidoptera, 

Gelechioidea). - Smithsonian Contributions to Zoology, no. 120, 302 pp., 294 text figs., 

22 pis., 68 maps, 1973. — A new classification is presented, based on traditional systematics, 

combined with numerical phenetic analysis of adult characters. The 133 species are assigned 

to 3 genera; 49 species are described as new. Keys are provided. Synonymies, distribution, 

life history, are given for each species. A biosystematic and phylogenetic analyses of the 

World fauna of Ethmiidae finishes the paper. 

Excellent drawings of the genitalia of both species are represented on over 230 figures; 

photographs of adults of every New World species are given on 22 plates. — A.D. 
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MEDEDELING VAN DE REDACTIE 

Ten einde de steeds stijgende drukkosten enigermate te kunnen opvangen zal voor de Ent. 

Ber. te beginnen met het nummer van 1 juni een kleinere letter gebruikt worden, die in 

grootte ongeveer tussen de tot dusver gebruikte en die van de korte mededelingen en de 

literatuuraankondigingen in staat. Daardoor zal het mogelijk zijn de omvang van elk nummer 

te beperken tot 16 bladzijden met behoud van ongeveer dezelfde hoeveelheid tekst. 
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NOTICE TO FOREIGN MEMBERS AND EXCHANGE PARTNERS 
To start with the number of June 1st this periodical will be printed with a smaller letter 

so that 16 pages can contain the same quantity of text. The ever increasing cost of printing 

makes the measure inevitable. 

PERSONALIA 

Ons medelid Drs. J. Belle promoveerde 24 april j.l. tot doctor in de wiskunde en 

natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Leiden. De titel van zijn proefschrift 

luidde: „A revision of the New World genus Progomphus Selys, 1854 (Odonata: Gom- 
phidae)”. 

De promotor was Prof. Dr. J. T. Wiebes. 

Het proefschrift verscheen tevens in het tijdschrift Odonatologica 2 (4), 1973. 

De redactie wenst Dr. Belle van harte geluk met de door hem behaalde graad. 

CATOCALA ELOCATA ESP. (LEP., NOCT.). In het najaar van 1969 ving ik 
regelmatig met stroop aan de rand van de Amsterdamse waterleidingduinen te Vogelen¬ 

zang. Catocala nupta vloog daar in aanzienlijke aantallen en enkele daarvan vonden 

een plaats in mijn verzameling. J. Kienjet maakte mij erop attent dat een van de 

exemplaren niet C. nupta was maar C. elocata. De vangdatum is 6.X.1969 en het is de 
eerste vangst van deze soort in Nederland. 

C. nupta en C. elocata lijken veel op elkaar maar elocata is wat groter en heeft een 

regelmatiger zigzagband op de voorvleugel. Ook is de zwarte band op de achtervleugel 

minder gegolfd dan bij nupta. C. elocata vliegt in Zuid-Europa en is ook in Duitsland 

wel gevangen. Het is dus niet onmogelijk dat aan deze vangst nog nieuwe worden toe¬ 

gevoegd. Meestal is echter bij het vangen met stroop de verlichting vrij slecht, zodat 

de kans groot is dat men de soort over het hoofd ziet. 

A. Elferink, Dr. Ariënsstraat 12, Noordwijkerhout. 
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Agryresthia thuiella (Pack.) (Lep. Agryresthiidae) 

door 

A. VAN FRANKENHUYZEN 

PI antenziek tenkundige Dienst, W ageningen 

Inleiding 

In de winter van 1971/1972 werd de Plantenziektenkundige Dienst voor het eerst 

attent gemaakt op een mineerrups in Thuja, die in mindere mate ook op Chamaecyparis 

optrad. De aantasting betrof een aantal Thuja-hagen in particuliere tuinen, hoofdzake¬ 

lijk in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Eén melding kwam later uit Zeeland 

(Zeeuws-Vlaanderen) en één uit Den Burg (Texel). 

De aantasting werd veroorzaakt door de mineeraktiviteit van kleine rupsen die tussen 

de beide opperhuiden van het loof het bladgroen wegvraten (fig. 1). In een aantal ge¬ 

vallen werd een ernstige aantasting waargenomen die resulteerde in een totale ver- 

bruining. In enkele gevallen moest de haag zelfs als gevolg hiervan gerooid en door een 

nieuwe vervangen worden. Naar de hevigheid van de aantasting (fig. 2) te oordelen 

mag worden verondersteld, dat dit insekt tenminste reeds 4 à 5 jaar aanwezig moet zijn 

geweest. 

Fig. 1. Aangetast TTmya-takje. Fig. 2. Ernstig aangetaste Thuja-struik. 

Literatuuronderzoek en determinatie 

Van de in 1971 in Nederland ontdekte soort bleek hier te lande geen museum¬ 

materiaal aanwezig. Baggiolini (1963) vond in 1961 in het Franse deel van Zwitserland 

een aantasting op Thuja met een soortgelijk beschadigingsbeeld. Deze beschadiging 

bleek veroorzaakt door Agryresthia trifasciata Stdgr. De soort verpopte volgens Bag¬ 

giolini in een cocon buiten de mijn. In ons geval verpopte de rups binnen in de mijn, 

een aanwijzing dat wij met een andere soort te doen hadden. 

Uit Noord-Amerika wordt door Silver (1957a en b) het optreden van een viertal op 
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Thuja minerende soorten vermeld, nl. van Argyresthia thuiella Pack. A. freyella 

Wlshm., A. aureoargentella Brow., alsmede Recurvaria thujaella Kft. 

Volgens Schread (1968) komt Argyresthia thuiella in Noord-Amerika (Connecticut) 

soms in schadelijke mate voor. Hij vermeldt dat proeven met in juni gespoten insecti¬ 

ciden gunstige resultaten hadden. 

Freeman (1972) beschrijft een veertiental soorten van het genus Argyresthia, alle 

voorkomend op Coniferen. Naast A. thuiella en A. aureoargentella beschrijft hij A. 

canadensis, deze laatste als nieuwe soort, schadelijk op Thuja occidentalis. 

Moriuti (1965) beschrijft een nieuwe soort voor Japan, die door hem Argyresthia 

chamaecypariae Mrt. wordt genoemd. Deze mot veroorzaakte nl. schade op Chamaecy- 

paris door zijn mineeraktiviteit. 

In de monografie van Friese (1969) die de Argyresthiidae van de DDR beschrijft, 

wordt niet over op Coniferen levende soorten gerept. In de tabellen van Hering (1957) 

worden geen mineerders van Thuja of Chamaecyparis genoemd. 

Door vergelijking van de taxonomische kenmerken van de in Nederland gevonden 

soort met de gegevens van Silver (1957a) kon de soort op naam worden gebracht. Van 

een aantal motten werd door prakticant Boerwinkel (1972) de vleugeladering bestu¬ 

deerd. Deze adering bleek het meest overeen te komen met de soort die door Silver als 

Argyresthia thuiella was aangeduid (fig. 3). Volgens deze auteur vertoont de pop daar¬ 

van een belangrijk determinatiekenmerk: het gekromde achtereinde draagt een cremas- 

3,1 mm 

Fig. 3. Vleugeladering van voor- en achtervleugel. Fig. 4. Uiteinde van pop met cremas¬ 

ter (beide naar Boerwinkel). 

ter (verankeringsmechanisme) met tien gekromde haken. Dit werd ook door Boerwinkel 

aan de poppen van de onderzochte soort gevonden (fig. 4). Deze voorlopige determina¬ 

tie van de vlinder werd later bevestigd door de Entomologische Afdeling van de Plan- 

tenziektenkundige Dienst te Wageningen. Dit insekt is door mij „Thujamineermot” ge¬ 
noemd (1972). 

Aangezien geen gegevens over deze soort in de Europese literatuur werden gevonden, 

is het vermoeden gewettigd, dat het insekt een aantal jaren geleden uit de Verenigde 

Staten of Canada is geïmporteerd. 

Van verscheidene plaatsen werden in het voorjaar van 1973 uit gemineerde Thuja- 

takjes parasieten gekweekt. Volgens voorlopige determinaties van Gijswijt werden een 
tweetal Chalcidoidea gevonden, nl.: Cirrospilus pictus (Nees), en Necremnus spec. 
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Voorkomen in Nederland 

In 1972 en 1973 is in ons land vrij intensief naar het motje gezocht. Hiervoor werd 

medewerking verleend door ambtenaren van de P.D. en een aantal vrijwillige mede¬ 

werkers. Aanvankelijk werd de aantasting slechts in de zuidelijke provincies waarge¬ 

nomen. Later is echter ook een lichte aantasting op het eiland Texel ontdekt. Dit is 

tevens de enige vindplaats in het noorden van ons land. De vindplaatsen in 1972 en 

1973 zijn in fig. 5 aangegeven. Van alle vindplaatsen, behalve van die op Texel, wer- 

ARGYRESTHIA THUIELLA PACK. 

Fig. 5. Vindplaatsen in Nederland in 1972 en 1973. 

den de vlinders gedetermineerd. Op al deze plaatsen was de soort inderdaad Argyresthia 

thuiella. Behalve van Thuja werd de vlinder ook van Chamaecyparis gedetermineerd. 

Aangezien niet in alle streken van ons land even intensief naar de beschadiger is 

gezocht, is het waarschijnlijk, dat de mot op meer plaatsen dan op de kaart is aange¬ 

geven, aanwezig zal zijn. Haarden met ernstige aantasting werden tot nu toe (dec. 1973) 

aangetroffen in Schayk (N.B.), Putte (N.B.) en in de daaraan grenzende Belgische 

plaats Stabroek, Wouw (N.B.) en Hulst (Z.). De aantasting in particuliere tuinen was in 

genoemde plaatsen zo hevig, dat een onderzoek naar de bestrijding verantwoord leek, 

temeer omdat de aantasting ook reeds op een boomkwekerij was aangetroffen. 

Levenswijze 
Om het juiste bestrijdingstijdstip te kunnen bepalen is in 1972 onderzoek naar de 

levenswijze verricht (fig. 6). In 1972 en 1973 zijn vluchtgegevens verzameld. Dit ge- 
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LEVENSCYCLUS VAN ARGYRESTH1A THÜIELLA 1972 
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Fig. 6. Schema van levenscyclus. 

schiedde met behulp van een ventilatorzuigval. De motten vlogen in beide jaren van 

medio juni tot medio juli (fig. 7 en 8). Geconstateerd werd, dat de vlinders vooral 

’s nachts actief waren (fig. 7). De mot is ca. 4 millimeter groot, de vleugelspanwijdte ca. 

9 millimeter. De voorvleugels zijn zilvergrijs met twee doorlopende en een halve bruine 

dwarsband (fig. 9). Het abdomen is wit, dat van het mannetje is toegespitst, dat van het 

wijfje meer afgerond. In rusthouding zit het insekt met de kop omlaag, het achterlijf 

schuin omhoog gericht, het achterste paar poten tegen het achterlijf omhoog getrokken. 

Bij verstoring van de rust schommelt het achterlijf op en neer. Het ei is slechts 0,3 

millimeter lang, enigszins spoelvormig, aanvankelijk melkachtig wit, later verkleurend 

van geel naar bruin, kort voor het uitkomen bruinzwart. De eieren worden veelal tussen 

de basis van een bladschub en de bovenste rand van de naastgelegen schub ingeschoven 

(fig. 10). De larven komen begin augustus uit de eieren. 

De ei rups liep soms korte tijd op het loof rond alvorens zich in te boren. Direct na 

het inboren begon de rninccractivileit. De beginrnijn (fig. 11) was geelbruin. De aan¬ 

vankelijk smalle mijn werd spoedig door de rups tot een geelbruine vlek verbreed. In 

aantal motten 
1624 
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Fig. 7, 8. Zuigvalvangsten van Argyresthia thuielïa. 7. Putte (N.B.), 1972; 8. ’s-Her- 

togenbosch, 1973. 
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Fig. 9. Vleugeltekening (tekening A. Noordijk, uit v. Frankenhuyzen en Houtman, 1972). 

Fig. 10. Ei. Fig. 11. Beginmijn (beide naar aquarel van A. Noordijk). 

deze mijn waren in het begin veel uitwerpselen aanwezig. Later bleek dat de rups vóór 

de overwintering een deel van de uitwerpselen via een boorgat naar buiten werkte. De 

vreetaktiviteit kwam vanaf begin november tot stilstand. De rups vervaardigde daarna 

ter overwintering een licht spinsel in het schone, van uitwerpselen ontdane deel van de 

mijn. De rupsen overwinteren als regel in het vijfde stadium, hoewel ook overwintering 

door jongere rupsen werd geconstateerd. In het voorjaar nam de schade door hernieuw¬ 

de mineeractiviteit in belangrijke mate toe. Volgens Silver (1957a) kan de maximale 

vreterij dan vijf schubben per dag bedragen. Volgens hem stopt de vreterij 2 tot 4 

dagen vóór de verpopping. Volgens onze waarnemingen verpopte de rups in het oudste 

gedeelte van de mijn, dat in het voorjaar gemakkelijk afbreekt. In de zomer verschenen 

veel vlinders uit dit afgevallen materiaal. 

De pop is 3,5 millimeter lang, aanvankelijk groen, later bruingeel. 

Bestrijding 

Uit oriënterende proefjes is in 1972 en 1973 gebleken dat de aantaster gemakkelijk 

kan worden bestreden (v. Frankenhuyzen, 1973). Zowel de vlinders als de eieren en de 

larven waren gevoelig voor bepaalde insecticiden. Uit het onderzoek in 1972 en 1973 

bleek dat de vlinders zeer goed werden gedood door één bespuiting met tetrachloor- 

vinfos. Eén bespuiting met dit weinig giftige, voor gebruik door particuliere tuinbezit- 

ters toegestane middel, kon echter ook de eieren voor 100 % doden (v. Frankenhuyzen, 

1974). Dit insecticide dient dan na de vlucht van de mot, ca. half juli, te worden 

toegepast. 

Zowel in de koude zomer van 1972 als in de warme zomer van 1973 duurde de 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 34, 1.VI. 1974 111 

eiperiode van ca. 10—31 juli. Het is niet onmogelijk dat dit elk jaar het geval zal zijn. 
Het spuiten op de eieren heeft tevens het voordeel, dat dit praktisch een kalendervast 
tijdstip is. 

In haarden waar in 1972 geen bespuiting werd uitgevoerd, heeft de aantaster zich in 
de zomer van 1973 in belangrijke mate uitgebreid. 

Summary 

In the winter of 1971/1972 a serious pest on Arborvitae hedges and Chamaecyparis 
shrubs was discovered for the first time in the Netherlands and also in Europe. It was 
found to be caused by Argyresthia thuieUa Pack. In 1972 a study was made of the life 
cycle of this species, which occurred very locally in the Netherlands and which was 
also met with at Stabroek in the Belgian province of Antwerp. Control experiments 
took place in 1973. 

The species has only one generation a year in the Netherlands (fig. 6). The identifica¬ 
tion of the moth was based on a report of Silver (1957a). The larvae form a mine 
between the surfaces of the foliage, hibernate in this mine and pupate in spring. The 
flight of the moth lasts from the middle of June till the middle of July. The eggs were 
killed successfully with tetrachlorvinfos, a not very poisonous insecticide that may be 
used in private gardens. 
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FAUNISTISCHE GEGEVENS GEVRAAGD. In het kader van een onderzoek, 
waarin entomologische gegevens een belangrijk aspect vormen, naar beheersmogelijk- 
heden van het gebied rond Winterswijk in verband met een in de toekomst te vormen 
Nationaal Landschapspark, worden door de afdeling Natuurbeheer van de Landbouw¬ 
hogeschool te Wageningen faunistische gegevens gevraagd over de gemeente Winters¬ 
wijk, in het bijzonder van het noordoostelijke deel, waarin de Willink-, Ratumse-, 
Venvertlose-, Bolders- en Beurzerbeek. 

Gaarne te zenden aan: D. Landsmeer, Springweg 53, Utrecht. 
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Entomologische notities VII: gegevens over Neuroptera 

door 

C. DE JONG 
) 

Enige aanvullende gegevens omtrtent Nederlandse Neuroptera, voornamelijk betref¬ 

fende de soorten verzameld in Bilthoven. 

Door verschillende omstandigheden heb ik zo af en toe wel eens wat met de toch wel 

interessante groep der Neuroptera of netvleugeligen te maken gehad. Uit mijn school¬ 

tijd kende ik „de gaasvlieg”. Pas veel later ontdekte ik, dat er meer gaasvliegen beston¬ 

den. Gedurende de bezettingstijd had ik in Leiderdorp vrij veel contact met mijn oudere 

collega H. A. Bakker, die toen bezig was een deel over Neuroptera in de serie „Fauna 

van Nederland” samen te stellen, en ik heb toen zelf nog een aantal figuren voor hem 

getekend. 

In 1963 publiceerde ik in Entom. notities VI (Ent. Ber„ Amst. 23: 145—150) o.a. een 

opgave van de Neuropteren, die ik op dat tijdstip te Bilthoven en in de omgeving van 

Waardenburg had verzameld. De vorige zomer (1973) was ik in de gelegenheid om op 

het lichtscherm van mijn buurman D. A. Vestergaard zo terloops de Neuroptera en 

enige andere voor hem onbelangrijke groepen te verzamelen. Dit materiaal heeft mijn 

kennis bij de nadere bestudering aanmerkelijk uitgebreid. Ik heb mijn determinaties met 

het materiaal in het Zoölogisch Museum te Amsterdam kunnen vergelijken en vooral 

aan de hand van het bijzonder goede werk van F. J. Killington (A Monograph of the 

British Neuroptera, vol. 1 en 2, 1936 en 1937) geverifieerd. Met de oude opgaven erbij 

kom ik nu tot de onderstaande lijst (volgorde ongeveer volgens P. Esben-Petersen, 1929, 

Netvinger og Skorpionfluer, deel 33 uit „Danmarks Fauna”). 

Enrôle on nostras Fourcr. (— europaeus Mac Lachl.). Eén exemplaar 24.VIII.54; twee 

exemplaren 20.VIII.55; één exemplaar, Oostvoorne, na 1954 (leg. Dr. B. M. 

Lensink). 

Sisyra fuscata F. Eén exemplaar 5.IX.73. 

Hemerobius nitidulus F. Eén exemplaar 10.VII.73; één exemplaar 1.VIII.73; drie exem¬ 

plaren 2.IX.73; één exemplaar 4.IX.73 (Vestergaard); vijf exemplaren 

5.IX.73; drie exemplaren 17.IX.73; één exemplaar 18.IX.73. 

Hemerobius stigma Steph. Twee exemplaren 16.IV.54; één exemplaar 27.V.54; één 

exemplaar 26.VI.73; één exemplaar 6.VIII.73. 

Hemerobius humulinus L. Eén exemplaar 7.V.71, Oostvoorne (Vestergaard). 

Boriomyia betulina Ström. Eén exemplaar 7.VII.73; één exemplaar 17.VII.73 (Vester¬ 

gaard); één exemplaar 5.IX.73. 

Boriomyia subnebulosa Ström. Eén exemplaar 30.IV.54; één exemplaar 2.IX.73; één 

exemplaar 5.IX.73. 

Sympherobius pygmaeus Rarnb. Drie exemparen 18.VIII.73; één exemplaar 2.IX.73. 

Drepanepteryx phalaenoides L. Eén exemplaar 17.VIII.53; één exemplaar 24.VII.55. 

Micromus variegatus F. Eén exemplaar 18.VIII.70, Utrecht (Vestergaard). 

Alvorens over te gaan op de lijst van de Chrysopa-soorten wil ik eerst een opmerking 

maken over een kenmerk, dat, los gebruikt, gemakkelijk aanleiding geeft tot vergis¬ 

singen in de tabellen ter onderscheiding van Chrysopa versus Nathanica (syn. Noto- 

chrysa). Voor de 3e cubitaalcel wordt voor Chrysopa opgegeven, dat daarin een ge¬ 

bogen adertje naar de voorrand van die cel loopt. Bij Nathanica is die cel meer trape¬ 

ziumvormig en in de lengte gedeeld door een recht adertje. Ik trof deze toestand aan bij 

een aantal exemplaren van Chrysopa perla L. Een beter kenmerk om de genera te 

onderscheiden (naast de kleur, want Nathanica-soorten zijn bruin) wordt m.i. gevonden 

in de zg. cubitaal-ader, die bij Chrysopa recht door de vleugel loopt, maar bij Naiha- 

nica een beetje hakkelig op en neer loopt. 
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Chrysopa perla L. Eén exemplaar 2.VI.52; één exemplaar 27.V.54; vijf exemplaren tus¬ 

sen 10.VII.73 (Vestergaard) en 19.VIII.73. 
Chrysopa dorsalis Burm. Eén exemplaar 7.VII.73; één exemplaar 18.VIII.73. 

Chrysopa carnea Steph. Eén exemplaar 17.IV.54; twee exemplaren 5.X.73 (Vestergaard); 

16 exemplaren tussen 17.VII.73 en 4.X.73. 

Chrysopa abbreviata Curt. Eén exemplaar 18.VIII.73. 
Chrysopa septempunctata Wesm. Twee exemplaren Neerijnen 1954; acht exemplaren 

tussen 7.VIÏ.73 en 19.VIII.73 (2 Vestergaard). 

Chrysopa ventralis Curt. Eén exemplaar 18.VIII.73. 

Chrysopa flava Scop. Eén exemplaar 12.VIII.53. 
Chrysopa albolineata Kill. Eén exemplaar 3.VIII.54; drie exemplaren tussen 7.VII.73 en 

19.VIII.73 (2 Vestergaard). 

Chrysopa flavifrons Burm. Vier exemplaren Oisterwijk 7.VIII.52; één exemplaar 

22.VIII.73. 

Waar hier dus niet uitdrukkelijk de vindplaats is genoemd, betreft het vangsten te 

Bilthoven. 
Summary 

A list is given of Neuroptera taken by the author, for the greater part on a strong 

light during the night near his home. 

Bilthoven, Bilderdijklaan 69. 

Bohlen E., Crop pests in Tanzania and their control. Edited by the Federal Agency for 

Economic Cooperation, 1973. Pp. 142, 252 kleurenfoto’s, 18 zwartwit afbeeldingen. Verlag 

Paul Parey, Berlijn-Hamburg. Prijs (gebonden) D.M. 64,—. 

Dit vrij dunne boek dient zich op het eerste gezicht aan als een luxe land- en tuinbouw- 

gids voor Tanzania. Een lange serie uitstekende kleurenfoto’s vormt het hoofdbestanddeel, 

en is waarschijnlijk de oorzaak van de toch wel stevige prijs. Daarna volgt een summier 

overzicht van de belangrijkste insekten-orden — en enkele families van nematoden en mijten 

— met een samenvatting van de chemische middelen, en enkele kultuurtechnieken, waar ze 

in het algemeen gevoelig voor zijn. Het langste hoofdstuk bevat een opsomming per gewas 

van de belangrijkste plaaginsekten, hun herkenning en bestrijding. De laatste 15 bladzijden 

zijn gevuld met een klassifikatie van de belangrijkste insekticiden, en hun aktie, ( phyto )- 

toxiciteit, formulering e.d. De schitterende foto’s maken een vlotte herkenning mogelijk van 

de belangrijkste plaagsoorten, waarbij de lokale voedingsgewassen als maniok, mais, bonen 

e.d. ook het gewicht krijgen dat ze verdienen. Daarnaast zijn een aantal nuttige insekten 

(predatoren vooral) afgebeeld. De kleurenfoto’s bewijzen m.i. echter vooral hun waarde 

waar het gaat om plagen die makroskopisch vnl. op basis van hun schadebeeld herkend wor¬ 

den, zoals thrips en spint. Tezamen met de korte beschrijvende teksten verder in het boek, 

lijkt dit op de eerste plaats te mikken op de niet entomologisch geschoolde landbouwers (als 

die het kunnen betalen) en ontwikkelingswerkers. De resterende tekst over chemische be¬ 

strijding en kultuurmaatregelen lijkt zich daarentegen te richten op de professionele land- 

bouwentomoloog, en verschaft informatie die van overheids- en industriewege vaak al ruim¬ 

schoots en in goedkoper vorm te verkrijgen is (zie literatuurlijst). Doordat volstrekt geen 

informatie over de biologie van de insekten gegeven wordt blijft het boek voor de leek enigs¬ 

zins een opsomming, en voor de professional grotendeels een herhaling, en blijven belang¬ 

rijke facetten als resistentie-ontwikkeling en geïntegreerde bestrijding (juist zo toepasbaar op 

moestuin-schaal) in de lucht hangen. Naast een boek als dat van H. Schmutterer (1969, 

Pests of Crops in Northeast and Central Africa, G. Fischer Verlag, Stuttgart) vormt deze 

uitgave m.i. toch een zeer welkome aanvulling. Mij dunkt moeten beide boeken tezamen be¬ 

horen tot de basis-uitrusting van allen die bij hun werk met land- en tuinbouw in tropisch 

Oost-Afrika ook maar enigszins te maken krijgen: niet alleen agronomen, landbouwsocio- 

logen, maar ook zeker JVP-ers die op het Oostafrikaanse platteland gaan werken. — 
L. Blommers. 
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De Trombiculidae (Acari) van de Benelux en de door hen veroorzaakte 

trombidiose 

door 

J. E. M. H. VAN BRONSWIJK (biologe) en R. ROBERTI (dermatoloog) 

Universiteitskliniek voor huidziekten, Utrecht 

Trombiculidae zijn rode tot gele mijten waarvan de nimfen en volwassenen, die 

onder de naam van fluweelmijten bekend zijn, zich voeden met insekten en insekten- 

eieren in de bodem. De larven (jeukmijten volgens Van der Hammen 1956) hebben 

voor hun ontwikkeling éénmaal een maaltijd van half verteerd cel- en weefselvocht 

van een vertebraat nodig. Daartoe bijten zij zich vast in de huid van hun gastheer en 

zuigen zich in enkele dagen vol. 

In tabel 1 zijn de soorten genoemd die tot op heden van de Benelux bekend zijn. 

Het zijn alle min of meer toevalsvondsten, daar een systematisch onderzoek van de 

Trombiculidae in dit gebied nog ontbreekt. Sommige larven zijn zeer gespecialiseerd, 

b.v. Doloisia synoti die alleen in de neusholten van vleermuizen gevonden wordt, 

andere worden op de huiden van een groot aantal gastheren gevonden (b.v. Neotrombi- 

cula autumn al is op zowel muizen en vogels als reptielen). Op de gastheer heeft laatst¬ 

genoemde soort een duidelijke voorkeurslokalisatie. Wanneer er weinig exemplaren 

aanwezig zijn, zien we die dicht opeen gepakt in de oren en rond anus en genitalia van 

onze muizen. In het topseizoen zijn de larven over het gehele lichaam verdeeld. Bij de 

mens blijkt een voorkeur te bestaan voor plaatsen waar de kleding knelt (broekriem, 

oksels, sokkenranden enz.). Zijn er echter veel mijten aanwezig dan kunnen deze zich, 

net als bij de muizen, over het gehele lichaam verdelen. De uitscheidingen van hun 

speekselklieren en de reaktie van ons lichaam erop veroorzaken na enkele uren jeuken¬ 

de enigszins verheven plekjes. Wanneer men kijkt voordat men krabt, kan men de 

Tabel 1. De tot op heden bekende Trombiculidae van de Benelux met hun gastheren. 

soort gastheer van de larve referentie 

C hel ad ont a cos tul at a 

(Willman 1952) 

Microtus arvalis 

Microtus agrestis 

Cooreman 1953 

Cooreman 1953 

Doloisia synoti 

Oudemans 1910 

Leuconoe dasycneme 

Plecotus auritus 

Yunker & Brennen 1962 

Yunker & Brennen 1962 

Leptotrombidium 

(Berlese 1910) 

for mie arum ? Wharton & Fuller 1952 

Leptotrombidium 

(Oudemans 1906) 

muscae Leuconoe dasycneme 

Pi pistrel 1 us pi pist rel lus 

Vespertilio serotinus 

Plecotus auritus 

Fuller 1952 

Fuller 1952 

Fuller 1952 

Fuller 1952 

Leptotrombidium 

(Oudemans 1902) 

russicum Myotis myotis Fuller 1952 

Neotrombicula autumnalis 

(Shaw 1790) 

Talpa europaea 

Parus major 

Mus tel la nivalis 

Neomys fodiens 

Microtus arvalis 

Microtus agrestis 

Homo sapiens 

Fuller 1952 

Fuller 1952 

Fuller 1952 

Fuller 1952 

Cooreman 1953 

Cooreman 1953 

Wharton & Fuller 1952 
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0,2—0,3 mm grote oranje mijt in het midden van het plekje zien. De plekjes verdwijnen 

meestal na enkele dagen. Zeer gevoelige individuen kunnen uitgebreide roodheid, 

urticae, papels, blaasjes en krabeffekten (door de hevige jeuk geïnduceerd) te zien 

geven. Soms treden algemene malaise verschijnselen op met o.a. lymfklierzwellingen. 

Herhaald kontakt resulteert wel eens in immuniteit (Rook, Wilkinson & Ebling 1968). 

In onze streken komen de larven van Neotrombicula autumnal is het meest voor in 

juli, augustus en september (Kepka 1965). 

Kort geleden hebben wij een begin gemaakt met een inventarisatie van Trombiculidae 

larven en trombidiose haarden in de Benelux, alsmede met een studie van biologie en 

ekologie van onze jeuk- en fluweelmijten. In dat kader zijn alle vondsten (zowel op 

zoogdieren, vogels, reptielen of amfibieën verzamelde larven als informatie over plaat¬ 

selijke epidemieën) bij ons welkom. Wellicht is het ons dan mogelijk over enige tijd 

een uitgebreider rapport in dit tijdschrift te plaatsen. 
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collection: taxonomy and medical importance. Zool. Verh., Leiden 18. 

261 biz. 
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Guinea. Zool. Bijdr. 2. 55 biz. 

Kepka, O., 1965. Die Herbstmilbe {Neotrombicula autumn al is). Angew. Parasit. 6 (4), 

Beilage 13 biz. 

Rook, A., D. S. Wilkinson & F. J. G. Ebling, 1968. Textbook of Dermatology. Oxford, 

London, Edinburgh, Melbourne (Blackwell Scientific Publications). 

Wharton, G. W. & H. S. Fuller, 1952. A manual of chiggers. Washington (Entomolo¬ 

gical Society), 185 biz. 

Yunker, C. E. & J. M. Brenan, 1962. Endoparasitic chiggers. II. Rediscovery of 

Doloisia synod Oudemans 1910, with descriptions of a new sub-genus and 

two new species (Acarina: Trombiculidae). Acarologia 4 (4): 571—576. 

INSEKTEN VAN HET VLOT BIJ KWADIJK. Van de Nederlandse Jeugdbond voor 

Natuurstudie, afdeling Purmerend, ontving ik een exemplaar van het 25 pagina’s tellende 

verslag van de inventarisatie van het Kwadijkervlot, uitgevoerd in 1972 en 1973. Naast de 

planten en vogels is ook veel aandacht besteed aan de insektenfauna van dit verlandings- 

veen. De uitstekende door de N.J.N. uitgegeven determinatietabellen zijn een sterke stimu¬ 

lans voor zulk werk. Vooral de zweefvliegen (32 soorten) en loopkevers (35 soorten) wer¬ 

den intensief verzameld en er zijn natuurlijk diverse interessante vangsten bij van soorten 

die op zo’n betrekkelijk klein terrein midden in het polderland niet verwacht zouden worden. 

Verder worden nog zes soorten Odonata genoemd, zeven soorten wapenvliegen (Stratiomyi- 

dae,) elf soorten dagvlinders (opvallend is alleen hier het voorkomen van Aphantopus 

hyperantus L.), vier soorten hommels, drie soorten waterkevers en vier soorten waterwantsen. 

Overigens ondervindt het terrein helaas wel de nadelige gevolgen van de sterke uitbreiding 

van Purmerend en Kwadijk. Als de N.J.N. niet de helpende hand er naar zou uitsteken, zou 

het al heel gauw een ruïne zijn, niettegenstaande de zorgen van het Staatsbosbeheer. 

Het verslag is in de bibliotheek van de N.E.V. gedeponeerd, zodat belangstellende faunis- 

ten het altijd kunnen raadplegen. — Lpk. 

GEVRAAGD. Wie kan mij helpen aan Ent. Ber. 32, nr. 3 (1 maart 1972), even¬ 
tueel tegen betaling? 

P. Zonderwijk, Hullenberglaan 6, Bennekom. 
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Une remarquable larve de Trichoptère du Yénézuela 

par 

L. BOTOSANEANU * 

Un petit échantillon de larves de trichoptères duVénézuela me fut récemment confié 

par M. le Dr. P. Wagenaar Hummelinck (Utrecht). Il contenait non seulement des 

larves de Leptocella sp., de Helicopsyche sp., de Phylloicus sp. ainsi que des galeries de 

larves de Psychomyiidae (Xyphocentronl), mais aussi une larve si remarquable que, 

bien qu’elle soit indéterminable dans l’état actuel de nos connaissances, je ne résiste pas 
à la tentation de la décrire. 

Localité: Rancho Grande (Edo. Aragua), Est. Biol. Henry Pittier, Tomo 

Segundo (Sta. 626), ait. 1200 m, 17.III.1955; source of fast flowing water 

track (110 mg Cl/1) in weathered shales, dense vegetation. 

L’unique exemplaire trouvé dans l’échantillon est long de 2,5 mm (avec les pattes 

postérieures dans la position normale représentée par fig. 2a). La larve est jaune, les 
sclérites d’un brun-pâle, avec quelques zones noires. 

Tête petite, légèrement plus longue que large; en vue latérale, sa surface dorsale est 

nettement oblique vers le bas (de l’arrière vers l’avant), tandis que sa surface ventrale 

est aussi nettement oblique vers le haut, ce qui donne la forme d’un triangle à la 

capsule céphalique; il y a sur la tête un dessin assez marqué, jaune-brun clair. Presque 

toute la surface dorsale de la tête offre insertion à de très nombreuses soies fines, assez 

courtes, hyalines, dont le frontoclypeus à bords latéraux sinueux (fig. la) est complète¬ 

ment recouvert. 

Les sutures gulaires délimitent (fig. le) une zone ayant l’aspect d’un verre à liqueur, 

zone qui n’est pas moins sclérotisée que le reste de la face ventrale de la tête, mais qui 

est un peu plus pâle; deux parties de cette zone se distinguent par leus teinte nettement 

plus foncée, et elles sont probablement aussi plus sclérotisées: une partie située à 

l’extrémité antérieure, polygonale, nettement plus large que longue, et qui est assimi¬ 

lable à une praegula (pr.) et une infime plaque à position très postérieure, qu’il est 

possible d’assimiler au sclérite postgulaire (po). 

L’antenne (fig. 1b) est placée à mi-distance entre la limite antérieure de l’oeil et celle 

de la capsule céphalique; c’est un cylindre assez court qui s’appuie sur une base fort 

sclérotisée; elle est pourvue à son extrémité apicale d’une assez grande papille senso¬ 

rielle et d’une soie ayant la même longueur que l’antenne. 

Labram (fig. ld). Sa largeur dépasse de peu la longueur. Les bords latéraux sont 

sensiblement arrondis. On remarque une nette division de l’extrémité antérieure en trois 

lobes, les deux lobes latéraux offrant insertion à de nombreux “Haardorne”, le lobe 

central couvert d’infimes pointes. La limite du sclérite du labram est nette, celle anté¬ 

rieure est marquée aussi par l’insertion des soies les plus antérieures. Le tiers antérieur 

de ce sclérite est complètement recouvert de soies: 60 soies environ, dont 3 paires se 

distinguent — mais pas nettement — par leur épaisseur (ce sont certainement des soies 

primaires), tandis que toutes les autres se ressemblent entre elles par l’épaisseur mais 

non par la longueur. 

Les mandibules (fig. le, f) sont fort simples, triangulaires, à deux tranchants dépour¬ 

vus de dents mais pouvant être légèrement ébréchés par l’usure. Les brosses sont consti¬ 

tuées d’éléments à fines barbules, et qui se cassent facilement; la brosse de la mandibule 

gauche semble être mieux fournie, les 8 éléments courts de la partie distale contrastant 

nettement avec les deux éléments, beaucoup plus longs, de la partie proximale; la brosse 

de la mandibule droite est fort détériorée, mais il me semble qu’il y a moins d’éléments 

à la partie distale (un seul élément proximal long est présent, mais je crois que le 

second s’était cassé). 

Thorace (fig. 2a). Pronotum à section en demi-cercle, recouvrant d’importantes zones 

* Institut de Spéologie “E. Racovitza”, str. Dr. Capsa 8, Bucarest 35, Roumanie. 
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Fig. 1. a: frontoclypeus. b: antenne, c: gula (pr.: praegula, po.: postgula; grossissement 

deux fois plus fort que pour a), d: labrum. e: mandibule gauche, face dorsale, f: man¬ 

dibule droite, face ventrale. 

des faces latérales du segment, le bord antérieur sans irrégularités et avec une rangée 

régulière de courtes soies rigides. Suture médiane parfaitement distincte. Dans la zone 

postéro-ventrale (fig. 2b) un important territoire est moins sclérotisé et beaucoup plus 

pâle que le reste, l’angle postéro-ventral étant cependant intensément coloré; fig. 2b 

montre aussi que le bord latéral du pronotum présente un important accident un peu au 

dessus de son milieu, et que le trochantin présente un très fort dévéloppement, son apex 

ressemblant à une corne. Il n’y a pas de corne prosternale. 

Mesothorax. Le sclérite du mesonotum est grosso modo trapézoïdal et il recouvre la 

partie dorsale du segment uniquement; bord antérieur légèrement et régulièrement 

concave, avec des soies rigides assez longues; bord postérieur droit; suture médiane 

parfaitement distincte; le trapèze du sclérite n’est pas parfait, car (fig. 2c) dans la région 

postérieure le bord latéral est quelque peu déplacé vers la ligne médiane. Particularité 

intéressante, l’episternum de la mesopîcura est un sclérite parfaitement indépendant, 

allongé (fusiforme), tandis que l’epimeron est soudé à la partie proximale de la coxa. 

Le metanotum est aussi bien sclérotisé, aussi coloré que le mesonotum, mais légère¬ 

ment plus petit; ce sclérite est toujours un trapèze, mais à petite base antérieure (la 

petite base est celle postérieure dans le cas du mesonotum); bord antérieur droit; la 
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Fig. 2. a: thorace et premiers segments abdominaux en vue dorsale, avec les pattes en 

position normale, b: partie latérale du pronotum avec la propleura, c: partie latérale du 

mesonotum, avec la mesopleura et la partie basale de la mesocoxa. d: partie latérale du 

metanotum (le grossissement est plus fort pour b que pour c et d). e: patte postérieure 

avec sclérites de la metapleura (à droite: tibia et tarse de la même patte en vue dorsale), 

f: mamelon latéral du 1er segment abdominal avec sa plaque sclérotisée. g: rangée 

latérale de formations scîérotisées sur le Ville segment abdominal et la ligne latérale 

telle qu’elle se présente sur le même segment, h: proleg en vue latérale. 

suture médiane existe mais elle est fort indistincte; il y a un épaississement assez 

développé le long du bord postérieur. En examinant superficiellement la surface dorsale 

du metathorax, on serait tenté d’y reconnaître trois sclérites: un grand sclérite médian 

que d’étroites zones non scîérotisées séparent de deux sclérites latéraux, de coloration 

foncée, étroits et allongés, offrant insertion à 4 soies chacun; mais il s’agit d’une illu¬ 

sion, car il y a en réalité un sclérite unique, deux bandes longitudinales plus pâles 

séparant, tout latéralement, des zones allongées d’un brun-foncé et pourvues de soies 

(fig. 2d). Pour la metapleura, voir fig. 2e. 
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Il y a une disproportion très accentuée entre la longueur des trois paires de pattes. 

Les griffes des tarses sont normales. Tibia et tarse de la patte moyenne pourvus de fines 

soies assez nombreuses, mais le développement de ces soies est absolument extraordi¬ 

naire sur le tarse et surtout sur le tibia de la patte postérieure (fig. 2a, e); en effet, les 

faces dorsale et médiane de ces articles sont littéralement recouvertes de fines et longues 

soies; le tibia de la patte postérieure a d’ailleurs une forme particulière, étant assez 

considérablement élargi à son extrémité distale. La larve à notre disposition montre 

une orientation particulière des pattes postérieures: les femora convergents, les tibias 

divergents et dont les soies se croisent sur la ligne médiane (fig. 2a). Il est hors de doute 

que ces soies constituent un “filtre” destiné à collecter les détritus entraînés par le 

courant de l’eau et qu’il s’agit d’une larve essentiellement détritivore. 

Fig. 3. Fourreau larvaire, a: vue latérale, b: partie postérieure en vue ventrale, c: vue 

dorsale. 

Abdomen cylindrique, gardant pratiquement la même largeur sur l’ensemble de sa 

longueur. Le 1er segment est beaucoup mieux développé vers l’arrière sur ses faces 

ventrale et latérales que sur celle dorsale; il y a un certain “relief” de la face dorsale 

du 1er segment, mais il n’est pas possible de parler d’un vrai mamelon dorsal, tandis 

que les mamelons latéraux sont bien individualisés et pourvus chacun d’une plaque 

sclérotisée ovale (couverte de minuscules pointes groupées en paires et formant des 

rangées) présentant un prolongement noir, court, obtus, dirigé vers la partie dorsale et 

vers l’arrière (fig. 2f). Pas de branchies. Des groupes de cellules glandulaires sont dis¬ 

tincts, par transparence, dans les segments abdominaux. La ligne latérale est dévelop¬ 

pée sur les segments III—VIII; sur III—VII elle est constituée par une rangée de soies 

extrêmement fines, serrées, mais sur le Ville segment elle revêt un aspect très parti¬ 

culier (fig. 2g), celui d’un trait chitineux pourvu de tout petits denticules; ce trait débute 

au niveau du plus proximal des éléments sclérotisés en forme de fer à cheval (il y a une 

rangée de 6 tels éléments de chaque côté du segment), puis s’écarte de cette rangée 

qu’elle égale par sa longueur. Il n’y pas de plaque sclérotisée sur le dorsum abdominal 

IX armé de 2 paires de soies. Latéralement, sur la partie membraneuse du proleg (fig. 

2h), des “stries microscopiques” très fines mais distinctes; le crochet terminal est muni 

d’un crochet supplémentaire superposé, pointu, recourbé, bien détaché de la partie 

apicale du crochet principal (dans l’angle interne de celui-ci, deux petites pointes). 

Fourreau larvaire (fig. 3). Long de 5 mm, le fourreau est une construction solide et 

vraiment jolie, réalisée uniquement à partir de fragments incolores de quartz. Il est 



120 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 34, 1.VI. 1974 

conique, très légèrement recourbé, à section arrondie. Sa particularité la plus intéres¬ 

sante est la suivante; il y a 3 rangées — l’une dorsale, les deux autres latérales mais fort 

légèrement déplacées vers la ligne médio-dorsale — d’assez gros cristaux de quartz, 

contrastant nettement avec les petits fragments très régulièrement disposés du fourreau 

proprement dit; ces rangées, longues comme le fourreau, forment trois crêtes proéminen¬ 

tes. La région de l’orifice antérieur de l’unique exemplaire est un peu endommagée. 

A l’extrémité postérieure le fourreau est très obliquement découpé, obturé par un 

couverole sécrété qui n’est pas parfaitement plan et qui est perforé par un grand orifice 

parfaitement ovale. 

Il est évident que nous avons devant nous un type larvaire bien embarassant, un vrai 

mixtum compositum. La forme du labrum rappelle les Odontoceridae; l’aspect du pro- 

trochantin, prolongé en forme de corne, se retrouve chez les Calamoceratidae et les 

Triplectidinae; par le dévéloppement de la ligne latérale de l’abdomen notre larve 

ressemble aux Leptocerinae, tandis que les formations sclérotisées des flancs du Ville 

segment abdominal sont identiques à celles connues chez les Helicopsychidae et chez 

les Beraeidae; le crochet terminal est celui d’un Sericostomatidae. 

Mais il me semble que cette larve présente le maximum d’affinités avec celles actuel¬ 

lement connues sous le nom de Grumichinha F. Müller. Nous renvoyons le lecteur aux 

pages 496—500 de la Ile partie du magistral ouvrage de Ulmer sur les Trichoptères des 

Sondes; il y trouvera —- présentée dans la manière rigoureuse et exhaustive du grand 

Ulmer — la justification de l’application de ce nom générique à un petit ensemble de 

larves de Sericostomatidae (sensu lato!) d’Amérique du Sud (une de celles-ci en prove¬ 

nance de Caracas!). Nous le renvoyons d’autre part à l’excellente description d’une larve 

de Grumichinha de l’Amazonie (Marlier 1964). Les caractères les plus significatifs 

permettant de placer notre larve au voisinage des Grumichinha sont ceux concernant les 

sclérites des segments thoraciques: chacun des trois nota du thorace est complètement 

recouvert par un grand sclérite (c’est notamment le metanotum de notre larve qui 

semble être identique à celui de la larve décrite par Marlier). Autres caractères partagés 

avec Grumichinha: l’aspect de l’antenne (?); l’aspect du labrum ainsi que son grand 

nombre de soies; certaines particularités de la gula (notamment l’individualisation d’un 

assez grand sclérite prégulaire absolument antérieur et d’un infime sclérite postgulaire, 

à position très postérieure); la forme du protrochantin, avec sa “corne”; certaines par¬ 

ticularités du 1er segment abdominal, plus exactement des mamelons latéraux. 

Mais, d’autre part, une forte note d’originalité est conférée à la larve que nous 

venons de décrire, par les caractères suivants: nombre considérable des soies secon¬ 

daires à la surface dorsale de la tête; la structure des pattes postérieures et surtout le 

développement d’,,appareils filtrateurs” sur les tibias et sur les tarses; l’aspect sui 

generis du fourreau, qui représente peut-être un type nouveau de construction larvaire 

parmi les Trichoptères. Rappelons le fait que les fourreaux des Grumichinha sont des 

tubes coniques entièrement sécrétés! 

On sait que les Grumichinha sont considérés par Ulmer (1955) comme se plaçant 

peut-être au voisinage des Brachycentridae ou des Uënoidae, par Marlier (1964) comme 

ayant une position peut-être voisine des Sericostomatidae. Tant que l’adulte ne sera 

pas capturé, tant que l’association larve-imago ne sera pas réalisée, il sera impossible 

d’élucider les affinités réelles de cet animal énigmatique. 

J’adresse mes vifs remerciements à Monsieur P. Wagenaar Hummelinck qui a eu 

l’obligeance de m’adresser l’échantillon contenant la larve ci-dessus décrite. 
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De afloop van een rupsenplaag 

door 

L MEIJER 

In augustus 1971 ontstond op de Zoutkamperplaat, een groot complex landaanwin- 
ningswerken ten zuiden van Zoutkamp in de voormalige Lauwerszee, een uitgebreide 
rupsenplaag. Op veel kleinere schaal was dat ook het geval op een bietenveld vlak 
buiten de polder. Achteraf bleken het rupsen van Dïscesira trïfoiiï Hufn. (Hadeninae) 
(det. W. L. Blom) te zijn. Over een oppervlakte van tientallen hectares werd de voor¬ 
namelijk uit Atriplex hastata bestaande vegetatie kaal gevreten (voor een beschrijving 
van het terrein zie Meijer, 1972). Alle planten, behalve grassen en Epflobfum Mrsutum, 
werden tot op het hout afgeknaagd. Vanuit de natuurlijke vegetatie trokken de honge¬ 
rige rupsen massaal de pas ontgonnen gebieden binnen, waar ze het juist opgekomen 
koolzaad volledig vernielden. 

Nadat de rupsen zich verpopt hadden, heb ik op 11 september 1971 een aantal tel¬ 
lingen gedaan om een induik te krijgen van de populatiedichtheid; hetzelfde gebeurde 
op 8 maart 1972. Bij deze tellingen werden de poppen geteld op een aantal proefvlakjes 
van 0,25 m2. In september werden gemiddeld 52 poppen per monster aangetroffen (de 
werkelijke aantallen waren: 37, 30, 43, 58, 83, 64), in maart was het gemiddeld aantal 
poppen gedaald tot bijna 7 per monster (4, 9, 8, 4, 5, 4, 1, 14, 9, 8, 21, 8, 4, 2, 5, 2, 2). 
De zeer hoge dichtheden, ca. 200 per m2, blijken gedurende de winter belangrijk af te 
nemen: in maart is de dichtheid nog maar ca. 25 per rn2. 

De belangrijkste reden voor deze daling is waarschijnlijk predatie door muizen: bij 
het nemen van de monsters in maart vond ik vaak kleine hoopjes lege pophuiden. De 
poppen zijn voor muizen eenvoudig bereikbaar, ze liggen vlak onder de dunne strooisel- 
laag in een eenvoudige cocon. Alleen in uitgebreide dichte plakkaten Stellaria media 
waren de poppen minder gedecimeerd, daar werden in twee monsters 21 en 14 poppen 
gevonden. 

Behalve door predatie trad sterfte door parasitaire schimmels op. In maart werden 
bij een tiental monsters ook de poppen geteld die vrachtlichamen van schimmels droe¬ 
gen. Deze vrachtlichamen leken wat betreft hun vorm sterk op geheel witte exemplaren 
van het bekende geweizwammetje {Xylaria hypoxylon). ïn deze monsters bevonden zich 
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gemiddeld 7,0 gezonde en 1,0 geparasiteerde poppen. Deze aantallen laten geen schat¬ 

ting toe van de mate waarin de schimmel sterfte veroorzaakte, omdat gegevens over de 
ontwikkelingsduur van de schimmel e.d. ontbreken. 

Ondanks de vrij hoge dichtheden in maart 1972 is Discestra trifolii in het seizoen 

1972 niet weer als plaag opgetreden in het Lauwerszee-gebied, ook de voedselplant 

Atriplex hast at a kwam niet meer in zulke massa’s voor als in 1971. Volgens South 

(1961) is Discestra trifolii „more especially attached to the coast”, de rups leeft op 

ganzevoet, biet en andere Chenopodiaceae. Deze soort is er dus een van de vele die 

geweldige uitbreidingsmogelijkheden kregen in het gestoorde milieu dat ontstond door 

de inpoldering van de Lauwerszee in 1969, bijvoorbeeld door het beschikbaar zijn 

van enorme oppervlaktes voedselplanten. Toch verdwijnt een dergelijke soort door de 

snelle veranderingen die zich in zo’n polder voltrekken al gauw weer naar de minder 

opvallende plaats die hij gewoonlijk inneemt. 

Summary 

In August 1971 an enormous number of caterpillars of the Noctuid Discestra trifolii 

Hufnagel was present on newly reclaimed land in the former Lauwerszee (north coast 

of the Netherlands, between the provinces of Friesland and Groningen). The vegetation, 

mainly consisting of Atriplex hast at a L., was eaten bare, except grasses and Great 

willow herb (Epilobium hirsutum L.). In September 1952 on an average 52 chrysalids 

were found on 0.25 m2. In March 1953 this number was reduced to about 7, probably 

on account of predation by mice. Moreover about 14 % of the remaining chrysalids 

had been killed by parasitic moulds. 
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Etres organisés, 105, Boulevard Raspail, Paris 6. 

Op verzoek van de auteur wil ik dit boek kort aankondigen. De verspreiding van het 

werk is namelijk ernstig bemoeilijkt door het feit dat kort na het verschijnen ervan de 

oorspronkelijke uitgever failliet ging, en de auteur nu zelf voor de verkoop zorg moet 

dragen. 
Het werk, in feite een bibliografie van systematiek, biologie, gastheerkeuze en ver¬ 

spreiding van de westpalaearctische soorten van de drie genoemde subfamilies, is als 

volgt opgebouwd. 

Na een korte inleiding volgt een beknopte bespreking van de afzonderlijke soorten. 

Van elk soort wordt de oorspronkelijke combinatie gegeven, de synonymie, de be¬ 

langrijkste systematische publikaties, een lijstje van de bekende gastheren, een paar 

woorden omtrent de algemene biologie, en een overzicht over de verspreiding (inch bij¬ 

behorende literatuurgegevens). 
Vervolgens wordt een systematisch gerangschikte lijst van gastheren gegeven, met de 

namen van Ichneumonidae die daarop parasiteren. Daarop volgt een literatuurlijst, met 

ca. 1000 referenties, en tenslotte een index van parasieten, en een tweede van gast¬ 

heren, ditmaal alfabetisch gerangschikt. 
Opmaak en indeling van het boek zijn nogal eigenzinnig, maar als men er aan ge¬ 

wend is zeker bruikbaar. Ik kan bij gebrek aan deskundigheid geen oordeel geven over 

de kwaliteiten van het boek: maar het is wel zo dat boeken van dit type bijzonder 

nuttige naslagwerken plegen te zijn. — W. N. Ellis. 
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Maagd of geen maagd? 

Een merkwaardige categorie wijfjes bij de pteromaïide Lariophagus 

distinguendus Kurdj, 

door 

J. VAN DEN ASSEM 

Zoölogisch Laboratorium R.U., Leiden 

Van een vrij groot aantal insektesoorten is bekend dat na het beëindigen van een 

paring het wijfje niet bereid is opnieuw te copuleren, in ieder geval niet aanstonds, soms 

ook niet meer na verloop van langere tijd. Voor een aantal soorten is gebleken dat de 

paring een éénmalige gebeurtenis is in het leven van een vrouwelijk individu. Het ligt 

voor de hand om factoren die samenhangen met het uitvoeren van een paring, of met 

het effect ervan, aansprakelijk te stellen voor de gedragsveranderingen die in dit ver¬ 

band zijn waar te nemen. Bij een aantal soorten is de werking van zulke factoren 

inderdaad aangetoond. Toch is deze gang van zaken zeer waarschijnlijk niet de enig 

gerealiseerde. De bedoeling van deze bijdrage is dan ook de aandacht te vestigen op 

een heel ander mechaniek, dat althans bij sommige soorten een rol blijkt te spelen. Ik 

doe dit temeer omdat het me niet is gelukt er in de literatuur iets over vermeld te vin¬ 

den. Mogelijk echter zijn sommige lezers in dit opzicht beter ingelicht; voor aan¬ 

wijzingen houd ik me dan ook aanbevolen. 

Hieronder zal ik enkele waarnemingen vermelden die ter zake doen, maar eerst 

komen een paar algemene gegevens over mijn proefdieren en hun voortplantingsgedrag 

aan de orde. Het betreft in de eerste plaats de pteromaïide Lariophagus distinguendus 

Kurdj., een ca. 2 mm lang, zwartachtig wespje; het is een algemene en zeer verbreid 

voorkomende parasiet van, onder andere, larven van de gewone graanklander, Sito- 

phïlus granarius. Het voortplantingsgedrag, van dit dier levert interessante mogelijk¬ 

heden voor experimenteel onderzoek; een bijkomend voordeel (naast de eenvoudige 

manier van kweken) is dat de dieren gemakkelijk hanteerbaar zijn en onder een bino¬ 

culair microscoop bij geringe vergroting uitstekend zijn te observeren. 

Bij een ontmoeting tussen een $ Lariophagus en een maagdelijke vrouwelijke soort¬ 

genoot blijkt het ? nooit momentaan tot paren bereid: ze dient eerst in een toestand 

van willigheid gebracht te worden. Een $ kan niet zonder meer tot paring overgaan: 

het is noodzakelijk dat het $ daaraan haar actieve medewerking verleent door het 

aannemen van een speciale houding. In die houding wordt haar gemitaalopening voor 

het paringswillige $ bereikbaar en een copulatie kan tot stand komen. Tussen de ont¬ 

moeting van beide sexen en de paring zelf ligt nu een episode waarin door beide 

partners gedrag wordt vertoond dat met de verzamelterm balts kan worden omschreven. 

De meest voor de hand liggende functies van baltsgedrag zijn het wederzijds verifiëren 

van soortskenmerken en het teweegbrengen van een zekere mate van synchronisatie. 

Het eerste aspect is van groot belang: immers, een paring met een partner die niet tot 

de goede soort behoort zal, zeker voor het $, aanzienlijke nadelen met zich mee¬ 

brengen (uiteindelijk in de vorm van minder talrijke of minder levenskrachtige na¬ 

komelingen). 

Zoals alle pteromaliden die ik tot nu toe heb kunnen waarnemen, beschikt ook 

Lariophagus distinguendus over een duidelijk baltsrepertoire. (Geïnteresseerde lezers 

kunnen verdere bijzonderheden vinden in: Van den Assem (1970), Neth. J. Zool. 20: 

329—352.) Een $ Lariophagus vervult tijdens de balts de actieve rol: hij klimt op het 

$ en loopt op haar rag voorwaarts tot hij met zijn voorpoten op haar kop staat. Ver¬ 

volgens vertoont hij een ritueel waarbij zijn antennen, monddelen, kop als geheel en 

vleugels bepaalde bewegingen uitvoeren. Het $ reageert na een kortere of langere serie 

van zulke bewegingen door van houding te veranderen. Dit blijkt voor het $ het sig¬ 

naal t© zijn z9n vertoning te beëindigen, op het $ achteruit te lopen, zijn achterlijf te 



124 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 34, 1.VII.1974 

krommen en genitaal contact tot stand te brengen. De houding van het $ die deze reactie 

uitlokt, heeft de volgende kenmerken: de antennen worden stijf tegen het kopschild 

omlaag getrokken (tevoren werden ze horizontaal vooruit gestoken), de kop zelf wordt 

iets omlaag gebogen en het achterlijf gaat schuin omhoog. De paring die nu volgt duurt 

ruim een minuut. Gedurende die tijd blijft het $ bewegingloos staan; eerst tegen het 

einde van de paring worden de antennen in de uitgangsstand teruggebracht en gaat ze 

weer lopen. Het genitaal contact raakt verbroken en het $ komt van het $ af. 

Wordt direct na een paring het $ onderzocht op haar verdere bereidheid tot copu¬ 

leren, dan blijkt dat ze — althans in de meeste gevallen, onder bepaalde omstandig¬ 

heden zijn uitzonderingen mogelijk, zoals bij latere proeven aan het licht is gekomen — 

ook al baltst een nieuwe partner zeer langdurig, toch niet opnieuw de copulatiehouding 

aanneemt. Zoals ik in het begin van dit artikel al stelde, ligt het voor de hand te menen 

dat factoren die met de uitgevoerde paring verband houden (vullingstoestand van de 

spermatheca, of aanwezigheid van een copulatieprop, om maar iets te noemen) voor 

deze omslag in gedrag aansprakelijk zijn. Onderzoek verricht aan huisvliegen en sprink¬ 

hanen bijvoorbeeld wijst inderdaad op de werking van zulke factoren. 

Bij Lariophagus (en ook bij een aantal andere op dit punt onderzochte pteromaliden 

en een cynipide) blijkt dit echter niet noodzakelijk zo te zijn. Deze conclusie trok ik 

uit de volgende waarnemingen. Op een bepaald moment zag ik dat een $ Lariophagus 

baltste op een maagdelijk $, dat korte tijd later de copulatiehouding aannam. Het $ 

liep achteruit en kromde het achterlijf, maar bracht geen genitaal contact tot stand, 

integendeel, het stapte om onbekende reden van het $ af en liep weg. Het $ bleef 

echter onbeweeglijk in de copulatiehouding staan, alsof er werkelijk een paring plaats¬ 

vond. Pas ruim een minuut later (na ongeveer de duur van een normale copulatie dus) 

werd ze weer actief en ging lopen. Een ander $, dat direct hierna met dit $ werd 

samengebracht, bebaltste haar hardnekkig, maar het $ bleek niet meer bereid de 

paringshouding aan te nemen. Deze gang van zaken werd vervolgens proefondervinde¬ 

lijk getoetst. Daartoe werden 2 aan 2 een maagdelijk $ en een $ Lariophagus samen¬ 

gebracht. Bij één groep volgde op de balts een normale paring, bij de andere groep 

werd het $, op het moment dat het $ de paringhouding aannam, met een fijn water- 

verfpenseeltje van haar rug geveegd. Deze behandeling had geen merkbare invloed op 

het gedrag van de $ $ . Alle $ $ die eenmaal de copulatiehouding hadden aangenomen 

volhardden daarin, en wel gedurende een evenlange periode als de groep $ $ deed 

waarmee op de normale wijze werd gepaard. Het ziet er dus naar uit dat bij deze soort 

het $ de duur van de paring bepaalt: vanaf het moment van het aannemen van de 

bereidheidshouding staat vast dat ze gedurende een bepaalde tijd daarin zal volharden, 

ongeacht de feitelijke aanwezigheid van een $. Van een bereidheid tot opnieuw aan¬ 

nemen van de paringshouding was bij geen der proefwijfjes sprake, ook niet toen na 

verloop van langere tijd — tot enkele dagen toe — hun bereidheid nogmaals werd 

onderzocht. De conclusie uit deze waarnemingen is dat het blootgesteld worden aan 

bepaalde specifieke prikkels (die geproduceerd worden door een baltsende mannelijke 

soortgenoot) een maagdelijk $ ertoe kan brengen een houding aan te nemen die het 

mogelijk maakt tot paren over te gaan. Het vermogen die houding aan te nemen berust 

echter op een éénmalig proces, dat niet wordt beïnvloed door het feit of er al dan niet 

een paring plaatsvond. Dit verschijnsel lijkt interessant genoeg om er de aandacht op te 

vestigen. Wellicht zijn er lezers die in de gelegenheid zijn zelf bij andere insekten- 

groepen soortgelijke waarnemingen te doen als hierboven werden beschreven. Het zou 

de moeite waard zijn te weten te komen of hier sprake is van een min of meer alge¬ 

meen fenomeen of van een verschijnsel van beperkte betekenis. 

Summary 

Female insects that have been inseminated, frequently appear to be no longer 

susceptible to male courtships stimuli. In a number of species copulation occurs only 

once in the life of a female individual. A particular category of females — to be called 

pseudo-virgins — was found in the pteromalid Lariophagus distinguendus Kurdj. This 
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type of female can be created experimentally: a virgin female is exposed to the stimuli 

of a courting conspecific male until she adopts the copulation posture. A real copula- 

tion, however, is prevented to follow: the male is brushed off the female before a 

genital contact is established. The females thus treated adopt the copulation posture for 

exactly the same period as do females involved in a normal copulation. Following the 

treatment the females in our experiments were no longer receptive, and behaved as if 

inseminated. 

Macao, T. T., A Key to the Adults of the British Trichoptera. Freshwater Biological 

Association Scientific Publication no. 28, 1973. 

Macan heeft een voortreffelijke determinatietabel voor de imagines van kokerjuffers ge¬ 

schreven, Het boekje, waarin alleen soorten behandeld worden die in Groot Brittannië en 

Ierland voorkomen, is voorzien van duidelijke, originele tekeningen. 

Het doel van de schrijver is een zo eenvoudig mogelijke tabel te verschaffen, waarbij duide¬ 

lijke morfologische kenmerken als kriterium gebruikt worden. Daarom is de tabel onderver¬ 

deeld in vijf eenheden, die niet steeds taxonomische eenheden zijn. Om tot een van de vijf 

„subtabelien” te komen, moeten er wel voldoende poten aan het Insekt zitten. De stekels aan 

de poten vormen de enige scheidingsmogelijkheid. 

De tekst van de tabellen is beknopt en bevat vele afkortingen. Een voorwaarde is daarom, 

dat de Insekten gaaf zijn, want er worden in het algemeen weinig verschillende kenmerken bij 

iedere splitsingsmogelijkheid gegeven. De afkortingen moet men eerst goed bestuderen om 

niet steeds terug te moeten bladeren, terwijl kennis van de bouw van het msekt voor begin¬ 

ners zeker een knelpunt zal betekenen. De benaming van de verschillende onderdelen van 

het kokerjufferlichaam blijkt bij diverse auteurs nog steeds niet gelijk te zijn. 

In de tabel voor de familie Leptoceridae wordt vooral gebruik gemaakt van de vleugel- 

adering, die juist bij veel soorten uit deze familie zeer moeilijk te zien is. Hier was een 

aanwijzing op zijn plaats, hoe de vleugels belicht moeten worden om de adering zichtbaar te 

maken. 

De vele tekeningen zijn zeer goed. Er werden kop- en scutumkenmerken afgebeeld, die in 

de bestaande tabellen altijd ontbreken. Bovendien werden de voor determinatie zo belangrijke 

genitalia dikwijls van originele hoeken uit getekend, hetgeen zeer verduidelijkend werkt. 

Sommige tekeningen zijn door het formaat van het boekje helaas erg klein. Het nadeel van 

oude tabellen is, dat er meestal met gedroogd materiaal gewerkt werd, zodat niet steeds de 

juiste proporties bewaard bleven. Dit bezwaar is nu ondervangen. 

De tabel is voor Nederland goed bruikbaar. Weliswaar komen 33 van de 177 in ons land 

waargenomen soorten niet in Engeland voor, maar hiervan is slechts een vijftal regelmatig 

aan te treffen. De overige soorten zijn zeldzaam. Het boekje, dat zeker niet duur is (f 1.25), 

vormt een onontbeerlijke aanvulling voor diegenen, die kokerjuffer-imago’s (willen gaan) 

bestuderen. — L. W. G. Higher. 

Ellis, W. N» & P. F. Bellinger, An annotated list of the generic names of Coliembola 

(Insecta) and their type species. Monogr. Ned. Ent. Ver. no. 7, pp. VIII -f- 74. Amsterdam, 

31.XII.1973. 
De lijst bevat alle aan de beide auteurs bekende genusnamen van Coliembola, die tot en 

met 1971 gepubliceerd zijn. Bij elke naam is aangegeven waar deze gepubliceerd is en wan¬ 

neer, het geslacht en de type species. Verscheidene namen zijn voorzien van commentaar. Dit 

betreft een aantal waardevolle inlichtingen, zoals de keuze van de type species, de geldigheid 

van de naam etc. 

De publikatie maakt een zeer verzorgde indruk en is een onontbeerlijke aanvulling op de 

literatuur van deze insektenfamilie. 
Note. De list can be ordered with the Library of the Netherlands entomological Society, 

Plantage Midden!aan 64, Amsterdam 1004. Price fi. 40 (for members of the Society fl. 20). 

— Lpk. 
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Enige notities over de Entomofauna van de Nollekreken te Vlissingen 
door 

G. VAN DER VELDE en P. J. G. POLDERMAN 

Inleiding 

De Nollekreken vormen een brakwatergebied ten noordwesten van Vlissingen. Ze 

bestaan uit een aantal via duikers en sloten met elkaar verbonden kreken die zijn 

ontstaan nadat in 1944 de Nolledijk werd gebombardeerd. In 1946 werd de dijk weer 

gesloten. Tevens liggen er in het gebied enige geïsoleerde wateren. 

Centraal in het krekengebied ligt de Grote Kreek, die ’s zomers als kanovijver dienst 

doet. Het chloridegehalte van het water schommelde in deze kreek in 1971 van 9,95 

tot 12,68 %0. In de hiermee verbonden Brugkreek schommelde het chloridegehalte in 

dezelfde periode van 7,92 tot 12,42 %c. Beide kreken zijn mesohalien en in beide over¬ 

heerst het mariene element zowel in de flora als in de fauna. In de Vuile Plas wordt 

over het algemeen een veel lager chloridegehalte gemeten (gemiddeld 2,5 %0). In 1971 

steeg het chloridegehalte in de loop van het jaar als volgt: januari 2,07; februari 1,95; 

maart 1,24; april 2,34; mei 2,09; juni 2,27; juli 4,30?; augustus 3,28; september 4,51; 

oktober 8,39; november 7,88; december 9,83 %e. We kunnen de Vuile Plas als oligo- 

tot mesohalien karakteriseren. Een aantal brakwaterdieren en algen die in beide boven¬ 

genoemde wateren voorkomen, komen in deze plas niet voor. Veel aandacht werd 

besteed aan één van de geïsoleerde poeltjes (zie kaartje). Het mariene element is in 

deze poel schaars vertegenwoordigd met de pissebed Idotea chelipes, de vlokreeft 

Gammarus duebeni en de steurkrab Palaemonetes varians, terwijl het wat betreft de 

flora vrijwel ontbreekt. De enige hogere waterplant is Potamogeton pectinatus, die 

1. Kleine poel; 2. Vuile Plas; 3. Brugkreek; 4. Grote Kreek. 
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vrij veel voorkomt,, Wij beschikken slechts over twee metingen van het cMoridegehalte 

van deze poel, namelijk 2,5 %0 (september 1971) en 3,0 %0 (november 1972), Gezien 

deze metingen en de flora en fauna menen wij, dat het poeltje (door ons verder aan¬ 

geduid als Kleine poel) als oligohalien beschouwd kan worden. 

Methoden 
Van april tot nov. 1971 werd ie de Grote Kreek, de Bragkreek en de Kleine poel met 

tussenpozen van ongeveer twee maanden gemonsterd. Door de omliggende rietzoom 

was het water van de Vuile Plas moeilijk bereikbaar en daardoor niet bevredigend te 

bemonsteren. Met behulp van een schepnet werd in elk water op verschillende plaatsen 

een aantal steekproeven genomen. Bij de Kleine poel werd doorgegaan totdat minimaal 

100 imago’s van waterwaetsen gevangen waren en daarna nog enige tijd tot geen 

nieuwe soorten meer gevangen werden. Alleen volwassen wantsen werden gedetermi¬ 

neerd, terwijl deze tevens op de aanwezigheid van parasitaire mijten werden onder¬ 

zocht. 

Resultaten 

In tabel I is een overzicht gegeven van de aangetroffen entomofauna. Bij een hoger 

zoutgehalte neemt het aantal soorten, zoals te verwachten was, duidelijk af. 

Sigara stagnalis is de enige waterwants die in tamelijk groot aantal in de Bragkreek 

en de Grote Kreek gevangen werd. De soort is typisch voor brakwater evenals S. 

selecta, die wij echter niet gevangen hebben, afschoon ze v/el van Walcheren bekend is 

Tabel I. 
I II III 

Hydracarina (Watermijten) 
Fiona al picola (Neuman) + 
Hydrachna connecta Koenike + 
Hydrachna skorikowi Pîersig + 
Odonata (Libellen) 
ïschnura elegans van der Linden (Nymfen) + + 
Hemïpterâ Heteroptera (Wantsen) 
Gerris odontogaster (Zetterstedt) + + 
Gerds thoracicus Schummel + 
Notonecta virîdîs Del court + + 
Notonecta glauca L. + 
Plea leachi Mac Gregor et Kirkaldy + 
Corixa punctata (Illiger) _L ! 
Corixa panzeri (Fieber) + ~b 
Corixa affinîs Leach + 
Caüicorîxa praeusta (Fieber) + + 
Callîcorîxa condnna (Fieber) _|_ ~r + 
Hesperocorîxa lînnei (Fieber) + 
Sigara lateralis (Leach) + "b 
Sigara stagnalis (Leach) + + "b 
Sigara striata (L.) + + 
Coleoptera (Kevers) 
H ali pus cf rufîcollîs Degeer + 
Noteras clavicornîs (Degeer) + 
Laccophîlus minutas (L.) + 
Dytiscus cîrcumflexus F. + 
Enochrus bicolor F. 
Dipterâ (Tweevieugelîgen) 
Chironomidae, larven + ~b 

IV 

+ 

~b 

I = Kleine poel, II = Vuile Plas, III = Bragkreek, IV = Grote Kreek 
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(Duffels, 1962; Nieser, 1966; Higler, 1967). Sigara selecta wordt beschouwd als typisch 

voor mesohalien water en was dus te verwachten in de Grote Kreek en de Brug kreek. 

Behalve de waterkever Enochrus bicolor, waarvan tussen de ballen van de alg Cladopho- 

ra een exemplaar werd gevangen in de Grote Kreek, is geen van de overige gevangen 

insekten oecologisch gebonden aan brakwater. Zij moeten als brakwatertolerante zoet- 

watersoorten beschouwd worden. Een aantal van deze insekten kan echter een tamelijk 

hoog zoutgehalte verdragen zoals CaHicorixa concinna, Sigara lateralis, S. striata, Corixa 

panzeri, Corixa affinis en Ischnura elegans (nymfen) en alle genoemde Coleoptera be¬ 

halve Enochrus bicolor. Deze soorten werden dan ook geregeld en in tamelijk grote 

aantallen in de Kleine poel en de Vuile Plas gevangen. Als zoetwatersoorten met een 

veel geringere brakwatertolerantie kunnen worden beschouwd Notonecta glauca, 

Corixa punctata en Hesperocorixa linnei, die dan ook zeer zelden (meestal één exem¬ 

plaar) werden gevangen. Over de zouttolerantie van Plea leachi bestaat in de litera¬ 

tuur enig meningsverschil. Nieser (1966) beschouwt Plea leachi als een typische zoet- 

watersoort, omdat hij deze soort niet in wateren met een hoger chloridegehalte dan 

0,25 %c aantrof. De Vries (1969), evenals Higler (1967) vond haar in wateren met een 

chloridegehalte tot 1 %0. Onze waarnemingen wijzen zelfs op een nog wat grotere zout¬ 

tolerantie, omdat deze soort regelmatig in meerdere exemplaren in de Kleine poel werd 

gevangen en dus niet als een toevallige gast kan worden beschouwd. 

Naar aanleiding van de vangstresultaten van de Corixidae veronderstellen wij, dat de 

populaties in de kreken sterk fluctueren. Er staan ons echter alleen bruikbare gegevens 

van de Kleine poel ter beschikking, waarbij moet worden opgemerkt, dat slechts de 

imagines geteld zijn. In tabel II zijn de relatieve percentages van het totaal aantal 

gevangen exemplaren vermeld. Uit de resultaten blijkt, dat slechts twee soorten ge¬ 

durende de gehele periode waarin gemonsterd is, aanwezig waren als imago, namelijk 
Sigara stagnalis en CaHicorixa concinna. Sigara stagnalis was over het algemeen als 

talrijkste soort aanwezig, behalve op 8 september, toen CaHicorixa concinna de over¬ 

hand had. Het zou interessant geweest zijn aan de hand van nymfen te bepalen of de 

grote aantalsverschuivingen tussen deze soorten te danken zijn aan het vervellen van 

Tabel II. A. Vangsten van imago's van Corixidae in de Kleine poel. 

Datum 1971 4.IV 25.V 19. VII 8.IX 25.XI 

Percentages van het totaal aantal exemplaren 

Sigara stagnalis 49,3 87,6 86,0 28,1 51,7 

Sigara lateralis 20,5 1,0 — 2,8 24,0 

Sigara striata — — — 3,7 3,4 

CaHicorixa concinna 29,5 10,7 14,0 60,9 18,9 

CaHicorixa praeusta 0,7 — — 0,9 — 

Hesperocorixa linnei — — — — 0,9 

Corixa punctata — — — 1,8 — 

Corixa panzeri — 0,7 — 0,9 — 

Corixa affinis — — — 0,9 0,9 

Totaal aantal gevangen 

exemplaren 146 298 114 111 116 

B. Percentage geïnfecteerd door Hydrachna skorikowi. 

Sigara stagnalis 20,8 0,4 1,0 15,6 30,0 

Sigara lateralis 10,0 — — 33,3 25,0 

CaHicorixa concinna 0 0 0 29,8 0 

Het aantal gevangen exemplaren van CaHicorixa praeusta was te laag om een zinnig 

infectiepercentage te berekenen. Van deze soort werd op 8.IX één exemplaar gevangen, 

dat tevens geparasiteerd bleek te zijn. 
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de nymfen omstreeks die tijd of een gevolg is van migraties. In het midden van de 

zomer zijn dit de enige in de Kleine poel voorkomende Corixidae. Dan ontbreekt ook 

de in voor- en najaar talrijke Sigara lateralis. Het is verleidelijk een verband te zoeken 

met een verhoogd zoutgehalte in deze periode, maar hiertoe beschikken wij over onvol¬ 

doende gegevens. Ook kan de toename van de vegetatie in de zomermaanden de oor¬ 

zaak zijn van het ontbreken van S. lateralis, aangezien deze soort zich vooral in 

pioniermilieu’s met een weinig dichte vegetatie ophoudt (pas gegraven wateren bijv. of 

seniipermanente wateren met kale zandbodem e.d.) 

Duidelijk is in de tabel af te lezen, dat het aantal aangetroffen soorten in het voor¬ 

jaar en het najaar het hoogst is. Migraties lijken ons hiervoor verantwoordelijk. 

In de Grote Kreek en de Bragkreek werden, hoewel ze het gehele jaar bemonsterd 

werden, alleen in de zomer (19 juli) waterwantsen gevangen. Er werden toen talrijke 

exemplaren van Sigara stagnalis verzameld, terwijl van Caliïcorixa concmna slechts 

één exemplaar gevangen werd in de Grote Kreek. Nymfen werden hier in tegenstelling 

met de Vuile Plas en de Kleine Poel niet aangetroffen. 

Infecties door watermijten 

Alleen in de Kleine poel werden watermijten aangetroffen. Het gaat hier om drie 

soorten: Hydrachna skorikowï, Hydrachna conjecta en Fiona al picola. Nymfen van de 

eerste twee soorten parasiteren op Corixidae (Davids, 1973). Van de laatste soort parasi¬ 

teren de nymfen op larven van Chironomidae. 

In de zomer (19 juli) werd een wijfje van Fiona a!picola aangetroffen. Nymfen van 

deze soort werden niet gevonden, omdat wij de Chironomidenlarven bij ons onderzoek 

niet hebben verzameld. 

Bij de levenscyclus van de overige twee soorten valt het volgende op te merken. 

In de lente werden twee mannetjes van Sigara stagnalis gevonden, geparasiteerd door 

Hydrachna conjecta. In mei werd een volwassen wijfje van deze mijt aangetroffen. De 

overige mijten gevonden op Corixidae betroffen exemplaren van Hydrachna skorikowï, 

de talrijkste mijt in de Kleine poel, die als typisch voor oligohalien water beschouwd 

kan worden. In de lente waren vele exemplaren van Sigara stagnalis en S. lateralis ge¬ 

ïnfecteerd. In mei werden volwassen mijten aangetroffen, terwijl slechts één geïnfec¬ 

teerd exemplaar van S. stagnalis gevonden werd. De nymfen op de waterwantsen, die 

op 4 april gevangen werden, waren aan het eind van hun parasitaire fase. De enige in 

mei gevonden parasiet was laat, mogelijk door een overwinterend ei (Davids, in lit.). 

In juli werd ook slechts één geïnfecteerde S. stagnalis gevangen. Hierop had de 

nymfe van de mijt zich pas vastgehecht. In september vonden wij naast S. stagnalis en 

S. lateralis ook vele exemplaren van Caliïcorixa concmna en één exemplaar van 

Caliïcorixa praeusta geïnfecteerd door nymfen van Hydrachna skorikowï. In november 

werden evenals in de lente alleen geïnfecteerde exemplaren van S. stagnalis en S. late¬ 

ralis gevonden. Het is mogelijk, dat deze mijten zich op willekeurige Corixidae vast¬ 

hechten, maar op Caliïcorixa concmna op een bepaald moment niet verder tot ont¬ 

wikkeling kunnen komen, zoals voor Hydrachna conjecta is aangetoond bij Sigara 

falleni (Davids, 1969, 1973). Dit is echter iets dat bij kweekproeven in het laboratorium 

dient te worden uitgezocht. 

De drie bovengenoemde mijten zijn ook door anderen van oligohalien water genoemd 

(zie Lundblad, 1968). De levenscyclus van Fiona al picola werd uitgebreid bestudeerd 

door A. C. Ellis-Adam en C. Davids (1970). 

Veel dank zijn wij verschuldigd aan Dr. C. Davids en Mej. R. Beller (Umversiteit 

van Amsterdam), die de mijten voor ons determineerden. Voorts danken v/ij het Delta- 

Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek te Yerseke voor het verschaffen van ge¬ 

gevens over liet zoutgehalte, die door de heer L. de Wolf werden gemeten. 

Summary 

During 1971 the entomofauna of some brackish inland creeks (the “Nollekreken”) 

near Vlissingen was investigated bimonthly with the aid of a net. The following water- 

bodies were visited: I. the “Kleine poel” (chlor!d©content (two measurements) 2.5— 
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3 %,). II. the “Vuile plas” (chloridecontent increasing during the year from 1.24— 

9.83%,). III. the “Brugkreek” (7.92—12.42%,). IV. the “Grote Kreek” (9.15—12.68%,). 

The entomofauna is summarized in table I. Three ecological categories can be dis¬ 

tinguished: A. species confined to brackish water (Sigara stagnalis, Enochrus bicolor), 

B. species with a wide tolerance for brackish water, also occurring in freshwater 

(Callicorixa continua, Callicorixa praeusta, Sigara lateralis, S. striata, Corixa affinis, 

C. panzeri, Plea leachi, Notonecta viridis, Ischnura elegans and all the Coleoptera 

found except Enochrus bicolor) and C. freshwater-species with a limited tolerance for 

brackish water (Hesperocorixa linnei, Corixa punctata, Notonecta glauca). The species 

of the lastmentioned category were rare and mostly represented by a single specimen 

only. Adults of Corixids were found in the Brugkreek and the Grote Kreek during 

summer only. Nymphae appeared to be absent there during the whole year. 

In the Kleine poel samples of the Corixid fauna were taken bimonthly. The fluctua¬ 

tion in the number of adults of the various species are given as a percentage of the 

total number of specimens caught (table IIA). Special attention was paid to the infec¬ 

tion on adults of Corixids by nymphs of the watermite Hydrachna skorikowi. Table 

IIB shows also the percentage of infected adults of each species. In summer adults 

of the mite occur, the rate of infection is very low. In September young nymphs of 

Hydrachna skorikowi attach to the Corixids. In May they become adult and leave the 

host. The results suggest that the mite completes its life-cycle on Sigara lateralis and 

S. stagnalis only. On Callicorixa continua of which numerous infected specimens were 

found in September, the mite seems not to develop, as in November and in the rest of 

the year no infections were found on this species. 
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Aantekeningen over enkele vangsten van Diptera in 1972 en 1973 

door 

J. TIMMER 

In de tweede helft van het seizoen 1972 en in het gehele seizoen 1973 heb ik af en 

toe verzameld. De volgende vangsten leken me wel het vermelden waard. 

ASILIDAE (roofvliegen) 

AsVus crabroniformis Linnaeus. $, 15.VIII.1973 in de duinen bij Hoorn op Ter¬ 

schelling, de tweede mij bekende vondst van de soort op dit eiland. 

Cerdistus geniculatus (Meigen). 9, 4.V.1972 op de Noordberg, Renkum. Van dezelfde 

soort ving ik een 8 op 9.VIÏ.1973 te Wageningen in huis. 

Pamponerus germanicus (Linnaeus). 9 , 13.VI.1973 in Planken Wambuis. 

Philonicus albiceps (Meigen). 8, 11.VIII. 1973 in de zandafgraving bij de Grebbeberg 

te Rhenen. 

STRATIOMYIDAE (wapenvliegen) 

Sargus flavïpes (Meigen). 8 , 19.IX.1973, Rhenen, in huis. 

SYRPHIDAE (zweefvliegen) 

Cheilosia anti qua (Meigen). Een $ van deze zeldzame soort op 29.VI.1973 op de 

Noordberg te Renkum. 

Cheilosia grossa (Fallén). $ , 31.VII. 1973, Wageningen. 

Chrysotoxum vernale Loew. 9, 12. VI.1973 op de Hoge Vel uwe nabij het Kröller- 

Müller museum. 

Criorhina asilica (Fallén). 9, 11.VI.1973, Voorstonden. 

TABANIDAE (dazen) 

Chrysops sépulcral is (Fabricius). Op 7.VIII.1972 in het Wooldse Veen bij Kotten. De 

soort kwam hier toen bijna massaal voor. In 1973 heb ik echter geen exemplaar gezien. 

Haematopota bigot! Gobert. Nieuw voor de fauna! Op 14.VII.1973 op het groene 

strand op Terschelling. De soort was daar op de weidende paarden geenszins zeldzaam. 

Haematopota crassicornis Wahlberg. Juni 1973, 8, Wageningen. Ik kreeg het exem¬ 
plaar van iemand die het uit de vangbakken van het entomologisch instituut had. 

Hybomitra lurid a (Fallén). 9 , 17.VII.1973, Wooldse Veen bij Kotten. 

Hybomitra micans (Meigen). Op 9.VI.1973 te Voorstonden algemeen op weidende 

koeien. 

Hybomitra montana (Meigen). Op 4.X.1972 een 8 tussen het gras, een nogal late 

datum. 

Summary 

Notes on more or less rare or local Diptera caught in the Netherlands in 1972 and 

1973. Haematopota bigoti Gobert is new to our fauna. The species was not rare on 

horses in the island of Terschelling. 

Wageningen, Diedenweg 70. 

CATOCALA NUPTA L. (LEP., NOCT.) OVERDAG ACTIEF. Een wat afwijkend 

gedrag zag ik op 22 augustus 1973 in mijn tuin van een Catocala nupta. Tussen Kleine 

vosjes en Witjes vloog op klaarlichte dag (rond 17 uur) bij volle zonneschijn een nupta 
op mijn Buddleia-struik. De vlinder bleef er circa 10 minuten nectar zuigen! Een fraai 

gezicht, want de rood-zwarte ondervleugels werden daarbij niet verborgen. 

J. P. C. Boot, Duinwegje 31, Haamstede. 
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COMMISSIE VOOR NATUURBESCHERMING. Drs. H. W. van der Wolf, secreta¬ 

ris van de afdeling Zuid-Nederland maakt het volgende bekend: 

Dit jaar, wordt op initiatief van Staatsbosbeheer, een begin gemaakt met floristische 

inventarisaties van het „Kranenveld”, d.i. het stroomgebied van de Strijper Aa ten 

westen van Soerendonk (gemeente Maarheeze). Leden die betrokken willen worden bij 

de voorbereiding en uitvoering van entomologische inventarisaties wordt verzocht dit te 

melden bij de secretaris van de afdeling Zuid-Nederland, Broodberglaan 20 in Eind¬ 

hoven. Voor de goede gang van zaken zal ik het eveneens op prijs stellen te vernemen 

wie aan deze inventarisatie zullen medewerken. 

De secretaris: W. Hellinga. 

VERZOEK. Kan iemand mij helpen aan levend materiaal van Melittobia acasta 

(Eulophidae), een parasiet van bijenlarven? Gaarne bericht aan J. van den Assem, 

Zoölogisch Lab. R.U., Leiden, Kaiserstraat 63, tel. 01710-30645. 

AANGEBODEN. Te koop grote hoeveelheid boeken en tijdschriften op entomolo¬ 

gisch gebied. Lijst gratis op aanvraag. Bezoek na afspraak. 

Drs. W. Backhuys, Oudorpweg 12, Rotterdam 3016, tel. 010-123436. 

CORRECTIES, p. 91, regel 7 van boven: madella moet zijn malella. p. 106, regel 1: 

Agryresthia en Agryresthiidae moet zijn: Argyresthia en Argyresthiidae. 
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Schadelijke Insekten in 1973 
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G. VAN ROSSEM, H. C. BURGER EN C. F. VAN DE BUND 

Plantenziektenkundige Dienst 

DIPTERA: ITONIDIDAE 
In het Amstelpark te Amsterdam werd Buxus sempervirens aangetast door Monar- 

thropalpus buxi (Geoffroy). De larven van deze galmug ontwikkelen zich in de bla¬ 

deren van Buxus, tussen de boven- en benedenopperhuid van het blad, waardoor de 

aantasting op een bladmijn gelijkt. De palmboomgalmug wordt in ons land slechts 

zelden aangetroffen, mogelijk komt dit doordat Buxus meestal sterk wordt gesnoeid, 

waardoor de larven zich niet in grote aantallen kunnen ontwikkelen. 

COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE 

In zuidelijk Flevoland trad begin juli een weinig voorkomende aantasting in kool¬ 

zaad op, veroorzaakt door de koolzaadaardvlo (Psylliodes chrysocephala (L.)). De hau¬ 

wen en stengels werden namelijk beschadigd door de rijpingsvraat der kevers. Deze be¬ 

schadiging aan het bijna oogstrijpe gewas hebben wij eerder geconstateerd in 1949 in 
Zeeuws-Vlaanderen (VAN ROSSEM, 1950) en in 1957 eveneens in Zeeland. Ge¬ 

woonlijk vindt deze rijpingsvraat waarschijnlijk plaats in de stopppels van het gemaaide 

gewas en later, na de zomerrust der kevers, aan de jonge plantjes. Mogelijk is dit 

verschijnsel van vreterij der kevers aan stengels en hauwen in de zomer te verklaren 

door abnormale weersomstandigheden in de voorafgaande periode. Indien deze vreterij 

korte tijd voor de oogst plaats vindt, zal de schade gering zijn. Indien later-rijpende 

rassen worden geteeld kan, ook bij normale weersomstandigheden, schade worden ver¬ 
wacht. 

SCOLYTIDAE EN CURCULIONIDAE 

Door de twee stormrampen (13 nov. 1972 en 2 april 1973) werd veel Pinus-hout 
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gestreken. Hierdoor werden moeilijkheden verwacht in verband met het optreden van 

de dennescheerder (Myelophilus piniperda (L.)) en de grote dennesnuitkever (Hylobius 

abietis (L.)). 
Ten aanzien van de dennescheerder was al voor de stormen een verordening van 

het Bosschap van kracht waarin bepaald wordt dat tussen 15 mei en 15 augustus 

geen ongeschild Pinus-hout in het bos mag blijven liggen. Door de grote ravage was 

het vrijwel onmogelijk om aan de genoemde verordening te voldoen. Na de tweede 

storm werd door het Bosschap bepaald dat een gedeeltelijke ontheffing van de veror¬ 

dening zou worden gegeven voor de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. Het zal 

duidelijk zijn, dat het stormhout in het komende seizoen (1974) geen infektie-bron 

voor de dennescheerder kan vormen, aangezien alleen vers, afstervend hout geschikt 

is als broedgelegenheid. 

Door het vele gestreken naaldhout (vooral Pinus) krijgt Hylobius abietis tijdelijk 

betere ontwikkelingsmogelijkheden. Vanaf de nazomer van 1974 zijn er grote aan¬ 

tallen kevers te verwachten die zich hebben ontwikkeld uit de dennestobben van de 

bij de storm omgewaaide bomen. 

Deze kevers hebben hun voornaamste rijpingsvraat-periode in het voorjaar van 1975, 

vooral aan jong naaldhout. Nu DDT ter bestrijding niet meer mag worden toegepast, 

dient naar vervangende bestrijdingsmethoden te worden gezocht, die voldoende effekt 

hebben en geen schade aan het milieu toebrengen. In het bijzonder in het voorjaar 

van 1975 is op plaatsen waar opnieuw Pinus wordt geveld en jonge bomen worden 

geplant, de kans op schade zeer groot (zie ook VAN ROSSEM, et al., 1972). 

HEMIPTERA: APHIDOIDEA, APHIDIDAE 

In grote delen van het land, vooral in Zeeland en op de Zuidhollandse eilanden en 

in Oostelijk Flevoland, trad de groene perzikluis (Myzus persicac (Sulz.)) aan het eind 

van de zomer in abnormaal grote aantallen op in aardappelen. Er werd belangrijke 

zuigschade veroorzaakt aan het loof. Bestrijding met insekticiden bleek weinig of 

geen effekt te hebben. Mogelijk heeft resistentie van bepaalde stammen van Myzus 

persicae hierbij een belangrijke rol gespeeld. Resistente stammen komen veel voor in 

kassen, doordat hier regelmatig met insekticiden wordt gewerkt. Een veronderstelling 

is, dat het verschijnsel kon optreden doordat resisente exemplaren afomstig uit kassen, 

in de zomer in aardappelvelden terecht zijn gekomen en zich hier (parthenogenetisch) 

hebben ontwikkeld. Door het regelmatig werken met insekticiden in deze aardappel¬ 

velden worden dan de resistente stammen uitgeselecteerd, de andere stammen die 

aanwezig zijn (afkomstig van de wintervoedselplanten) worden voor het grootste ge¬ 

deelte uitgeroeid. Bovendien worden parasieten en predatoren uitgeschakeld door de 

invloed van de gebruikte insekticiden. 

THELAXIDAE 

Op Vanda parviflora werd een bladluis van de soort Cerataphis orchidearum 

(Westwood) gevonden. De orchideeën waarop deze bladluizen voorkwamen waren een 

half jaar tevoren uit India geïmporteerd. De verspreiding in kassen vindt vrijwel uit¬ 

sluitend plaats door de gevleugelden die slechts betrekkelijk zelden optreden. De vol¬ 

wassen bladluizen blijven bijna onbeweeglijk op dezelfde plaats zitten, terwijl de jonge 

bladluizen zich doorgaans in de direkte omgeving vestigen. Deze bladluis treedt in 

vele tropische gebieden schadelijk op aan orchideeën. Ook wordt deze soort zo nu en 

dan in Europese landen en Noord-Amerika in kassen aangetroffen door importen van 
orchideeën. 

PEMPHIGIDAE 

In een partikuliere tuin te Velp kwam een aantasting van wortelluizen met witachtig 

waspluis voor aan de ondergrondse delen van Nepeta grandiflora. Wij bleken met de 

nogal zeldzame soort Kaltenbachiella pallida (Haliday) te doen te hebben. Gedurende 

de zomermaanden leven deze wortelluizen aan de ondergrondse delen van Labiaten 

in een witachtige wasmassa. In de herfst ontwikkelen zich gevleugelde luizen die 

migreren naar iepen. Hier worden de eieren afgezet die overwinteren. In het voorjaar 
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worden boonvormige gallen gevormd op de hoofdnerven van iepebladeren. Binnen 
deze gallen ontwikkelen de luizen zich in het voorjaar. Aan het eind van het voorjaar 

of in het begin van de zomer vindt terugmigratie plaats naar Labiaten. 
Een andere soort, Prociphilus xylosteï (De Geer), de kamperfoeliebioedluis, die 

in ons land niet algemeen voorkomt, werd ingezonden door een partikulier te Bilt- 

hoven, die een aantasting van Lonicera in zijn tuin had. Deze bladluis leeft in het 

voorjaar en de voorzomer tot ongeveer eind juni aan de bovengrondse delen van 

Lonicera xylosteum en soms ook op hieraan nauw verwante struikvormige Lonicera- 

soorten. De kolonies van met een witte wasafscheiding bedekte luizen bevinden zich 
vooral aan de onderzijden der bladeren, later ook op de twijgen en takken. Volgens 

de literatuur zou deze bladluis naar Picea migreren en hier gedurende de rest van 

de zomer aan de wortels leven. Deze waardewisseling naar Picea is echter twijfel¬ 

achtig. De overwintering vindt plaats als ei op Lonicera. 

ISOPTERA: RHINOTERMITIDAE 

In een winkel met Chinese artikelen te Eindhoven werd in 1972 een kampferhouten 

beeld aangetroffen, geïmporteerd uit Taiwan, dat bleek te zijn aangetast door ter¬ 

mieten. Bij determinatie door de heer W. A. SANDS (Centre for Overseas Pest 

Research te Londen) werd vastgesteld dat wij te doen hadden met Coptotermes for- 

mosanus Shiraki. Dit is een van de zeer schadelijke ondergronds levende termieten, 

die bekendheid verkreeg door het meekomen met gebruiksvoorwerpen. Aangezien het 

een sub-tropische soort is, lijkt vestiging in ons land onwaarschijnlijk. 

ACARINA: ERIOPHYIDAE 

In een kas te Berkel werden tomaten in hevige mate aangetast door galmijten be¬ 

horend tot de soort Vasates lycopersici (Massee). Deze galmijt leeft vrij op het blad 

en kan bij talrijk optreden bruinachtige verkleuring van het blad veroorzaken, waarna 

verdroging en afsterving volgt. De soort komt vrijwel uitsluitend voor op Solanaceae, 

in het bijzonder op tomaat. Vasates lycopersici is in ons land nog niet eerder gevonden. 

Schadelijk optreden is bekend uit Nieuw-Zeeland, Australië, Californië, Marokko, 

Spanje en de Kanaaleilanden. Het optreden van vrijlevende galmijten wordt sterk 

bevorderd door een lage relatieve luchtvochtigheid en hoge temperaturen. Het plot¬ 

selinge en massale verschijnen kan voor een belangrijk deel verklaard worden uit de 
periode van zeer droog en warm weer in juni en juli. 

SUMMARY 

A review is given of some insects and other Arthropods causing trouble or damage 

in the Netherlands in 1973. 

As two storms cut down many pine trees the increase of Myelophilus piniperda (L.) 
and Hyiobius abietis (L.) have to be expected. 

In several parts of the country the peach-potato aphid (Myzus persicae (Sulz.)) was 
extremely numerous in potato-fields and caused damage. 

The gall mite Vasates lycopersici (Massee), met with for the first time in the country, 
caused damage to tomato in a glasshouse. 

LITERATUUR 
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jaar 1949. Verslag en Wetensch. Med. van de negende Herfstvergadering der Ned. 
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NATUURHISTORISCH MUSEUM DROUWENERZAND. Dit museum heeft hulp 

nodig voor het prepareren, op naam brengen en gereed maken voor het tentoonstel¬ 

len van ± 5000 insekten (kevers en vlinders, de laatste in papillotten), meest uit 

Indonesië. De helper kan van alle duplicaten er één houden (samen zt 1000 stuks). 

Wie zin heeft, gelieve contact op te nemen met de heer G. Horn, Alinghoek 7, 
Drouwen (Dr.), tel. 05999-4409. 
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Vangsten van Bankesia conspurcatella Zeiler (staintoni Walsingham) en 
Solenobia species (Lep,, Psychidae) 

door 

P. H. VAN DE POL 

In 1971 en 1973 verzamelde ik in de Kasteelse bossen te Horst (L.) Psychidae. 
Ik vond daar uitsluitend de soort Bankesia conspurcatella; in 1971 één rondvliegend 
3 (17 maart) en enkele zakjes, waaruit één Ç (21 maart) kwam en enkele sluip¬ 
wespen. In 1973 waren er in dezelfde bossen aanzienlijk meer zakjes aanwezig; hieruit 
verschenen 6 ÇÇ (13 tot 26 maart). 

In 1971 vond ik in Berg en Dal uitsluitend uitgekomen Bankesia-zakjQs; in 1973 
(31 maart) op dezelfde plaats 17 <3 <3, de meeste tegen beukebomen en enkele vlie¬ 
gend, één Ç en een aantal nog niet uitgekomen zakjes waaruit tussen 1 en 8 april 
nog enkele ÇÇ verschenen. 

Opvallend was, dat van de in Horst op 11 maart en in Berg en Dal op 17 maart 
verzamelde zakjes verscheidene rupsen niet verpopt waren. Zij verplaatsten zich nog 
enige tijd in de reageerbuizen waarin ze werden bewaard, om zich daarna tegen 
het glas vast te spinnen. Hieruit blijkt, dat beslist niet alle conspurcatella-rupsen 
vóór de winter verpoppen. 

Bij een grotere serie van conspurcatella 3 3 blijkt dat er duidelijk sprake is van 
een aanzienlijke onderlinge variatie. Twee bijzonder kleine exemplaren zijn in mijn 
bezit van Berg en Dal, namelijk een 3 (spanwijdte ca. 8 mm; normaal ca. 11 mm) 
van 31 maart 1973 en een Ç uitgekomen op 1 april uit een klein zakjes afkomstig van 
dezelfde vindplaats. De tekening en kleur van de 3 3 blijkt eveneens vrij belangrijk 
te variëren. Twee 3 3 (Berg en Dal 31 maart 1973) zijn aanzienlijk donkerder dan de 
andere; de donkere discale vlek op de voorvleugel is bij deze exemplaren echter nog 
duidelijk te zien; twee andere 3 3 zijn eenkleurig donker zonder of met nauwelijks 
zichtbare discale vlek. 

Ook van Solenobia-species zijn enige bijzonderheden te vermelden. Van Solenobia 
fumosella Heinemann bezit ik een 3> °P 7 mei 1962 gevangen te Rhenen, gedeter¬ 
mineerd door L. Sieder, Klagenfurt, als lichenella L. Laatstgenoemde soort komt 
echter uitsluitend in de parthenogenetische vorm voor (Dr. W. Dierl in litt., 1974). In 
1971 en 1973 verzamelde ik een vrij groot aantal lichenella-zakjQs in Berg en Dal. Uit 
alle kwamen $ $, die voor het overgrote deel direkt begonnen met het afzetten van 
eieren. Dit geschiedde meestal op het zakje en enkele malen in het zakje. Enkele Ç 
exemplaren zaten na het uitkomen met hun achterlijf omhoog, zoals bij conspurcatella 
en niet-parthenogenetische Solenobia ÇÇ gewoonte is. Schijnbaar waren zij in af¬ 
wachting van een 3- Lang bleven zij echter niet zo zitten, ’s morgens uitgekomen 
lichenella ÇÇ die deze houding aannamen, begonnen ’s middags reeds met het af¬ 
zetten van eieren. 

Van Solenobia inconspicuella Stainton verzamelde ik in 1971 vrij veel zakjes in het 
Solse Gat. Hieruit verschenen 10 3 3 en 3 ÇÇ (zie ook de totaal andere verhouding, 
waargenomen door Van Aartsen op dezelfde vindplaats, nl. 18 : 40). 

Solenobia pineti Zeiler en S. fumosella Heinemann zijn zoals bekend onderling moei¬ 
lijk te onderscheiden. Van S. pineti verzamelde ik in Bennekom en Ede in de jaren 
1942, 1944, 1956 en 1967 grote aantallen zakjes. Merkwaardig was dat hieruit in de 
eerstvermelde drie jaren uitsluitend 3 3 verschenen; in 1967 echter voor het eerst 
enkele ÇÇ (52 3 3 en 4 $$). In 1971 verzamelde ik van deze soort ook zakjes in 
het Solse Gat, hieruit verschenen 3 3 3 en 1 Ç. Lempke schreef mij hierover, dat 
de verhouding tussen 3 3 en $9 erg verschillend kan zijn. Soms komen er ver¬ 
scheidene 3 3 uit de zakjes, vaak maar een enkele of geen een. Uit de Bennekomse 
zakjes, die Lempke met mij verzamelde en waarvan ik er hem ook verscheidene 
zond, heeft hij nooit een Ç zien verschijnen. Ondanks de betrekkelijke zeldzaamheid 
van Ç exemplaren was de Bennekomse populatie toch de omvangrijkste, die ik ooit 
waarnam. 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 34, 1.VIII.1974 137 

Op 31 maart 1973 vond ik in Berg en Dal een zakje, dat veel leek op dat van 

pineti, maar donkerder en kleiner was. Het was in elk geval geen zakje van lichenella, 

waarvan er op de bewuste vindplaats veel voorkwamen. Uit het zakje kwam op 15 

april een klein Ç, waarvan de tekening op de onderzijde van het abdomen veel 

overeenkomst vertoonde (of gelijk was aan) die van pineti. De vraag doet zich voor 

of dit een Ç van Solenohia fumosella is. Het doen van waarnemingen op deze plaats, 

waarbij dan ook geprobeerd zou moeten worden $ $ van deze soort te bemachtigen, 

kan hieromtrent mogelijk duidelijkheid geven. Beide behandelde geslachten zijn bij¬ 

zonder interessant. Ondanks vrij veel waarnemingen blijven er toch nog een aantal 

vragen over, die slechts door intense uitwisseling van binnen- en buitenlandse gegevens 

en van materiaal, beantwoord kunnen worden. 

SUMMARY 

In 1973 cases of Bankesia conspurcatella Zeller were locally very common in 

Dutch Limburg. Part of the caterpillars pupates in autumn, the others only the next 

spring. The males are rather variable in colour and markings. 

Most females of the parthenogenetic species Solenobia lichenella L. commence 

to lay eggs at once after hatching. Some, however, sit with raised abdomen, like 

those of B. conspurcatella and of the bisexual Solenobia species, but not for a long 

time. Those that hatched in the morning, started to lay eggs already the same afternoon. 

Cases of Solenobia pineti Zeller produce as a rule far more males than females, 

although the ratio can vary considerably. 

LITERATUUR 
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COMMISSIE VOOR NATUURBESCHERMING: Inventarisatie entomofauna Zuid- 
Holland. 

In Zuid-Holland wordt al enkele jaren gewerkt aan een systematische inventarisatie 

van de hogere planten en de broedvogels. Het ligt in de bedoeling dat in navolging 

hiervan in samenwerking tussen de N.E.V. en de Provinciale Waterstaat van Zuid- 

Holland een entomologische inventarisatie zal gaan plaatsvinden. Het doel van deze 

inventarisatie is om de Provinciale Waterstaat inzicht te verschaffen in de kwaliteit van 

het milieu in Zuid-Holland. De entomologische inventarisatie zal voor een deel een 

aanvulling vormen op de floristische. Het is de bedoeling dat vooral aandacht wordt 

besteed aan de betekenis van kleinere elementen in het landschap, zoals bosjes en 

dijken. De inventarisatie zal zich beperken tot een aantal insektengroepen; hierbij wordt 

als mogelijkheid gedacht aan: libellen, kokerjuffers, sprinkhanen, watci wantsen, enkele 

groepen landwantsen, waterkevers, loopkevers, bijen en graafwespen, zweefvliegen, roof- 

vliegen, langpootmuggen en dagvlinders. Er bestaat een mogelijkheid dat enkele ento¬ 

mologen deelnemen aan een werkkamp in de Hoekse Waard dat daar in de loop van 

augustus door de floristen wordt gehouden, om kennis te maken met de door hen ge¬ 

volgde methodiek. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij H. Overbeek, Bleu- 
landweg 138, Gouda. 

W. Hcllinga. secretaris. 

VERZOEK. Een verzoek aan lezers die in de gelegenheid zijn buiten poppen van 

koolwitjes te verzamelen. Ik heb grote belangstelling voor zulke poppen omdat ik wil 

proberen een kweek op te zetten van de parasiet Pteromalus puparum. Gaarne bericht 

aan J. van den Assem, Zoölogisch Lab. R.U., Leiden, Kaiserstraat 63, tel. 01710-30645. 
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Coleophora frischella (Linnaeus), C. alcyonipennella (Kollar) en C. trifolii 

(Curtis) (Lep., Coleophoridae) 

door 

B. J. Lempke 

Snellen (1882 : 804) vermeldt Coleophora alcyonipennella als inlands, rups op de 

bladeren van Centaurea nigra, Jacea (nu Centaurea jacea) en Scabiosa en hem bekend 

van Arnhem, Venlo en Maastricht. (Toll (1952 : 94) geeft bovendien als voedselplanten 

Carduus en Serratula en de niet-inheemse Saussurea). Onder dezelfde naam staat de 

soort in de naamlijst van Lycklama (1925, herdruk 1927 : 22). 

Doets (1949 : 417) vermeldt Coleophora frischella als nieuw voor de Nederlandse 

fauna. Hij vond in augustus 1946 veel zakjes aan zaden van Medicago officinalis en 

soms ook aan die van Medicago albus in en bij Rotterdam. 

Bradley (1967 : 46) schrijft, dat het holotype van C. frischella in de collectie van 

Linnaeus dezelfde soort is als alcyonipennella, welke naam dus een synoniem wordt. 

Diakonoff (1968 : 93) vermeldt deze correctie. Daarmee is de zaak in onze literatuur 

afgelopen. Maar dat is slechts de helft van het verhaal! 

De door Doets op Melilotus gevonden soort is namelijk niet frischella. Hij heeft heel 

duidelijk gedetermineerd met Meyrick (1928 : 750). Deze schrijft, dat de rups van 

frischella op Melilotus officinalis leeft. Als synoniem geeft Meyrick C. meliloti Scott. 

Maar dat is een jongere naam voor C. trifolii, waarvan de rups inderdaad op Melilotus 

voorkomt. Deze soort moet dus aan de Nederlandse lijst worden toegevoegd met als 

ontdekker voor onze fauna C. Doets in 1946. 

(Om de zaak nog iets ingewikkelder te maken: de door Pierce en Metcalfe (1935, 

pl. 40) als alcyonipennella afgebeelde genitaliën zijn die van paripennella Zeiler volgens 

Bradley). 

Coleophora trifolii is (uiteraard onder de naam frischella) opnieuw van Rotterdam 

vermeld door Lucas (1960 : 229), die de soort daar weer op 21.VI.1959 aantrof. Daarna 

komt de vlinder in onze literatuur niet meer voor. Maar het is niet aan te nemen, dat 

hij niet op meer plaatsen te vinden zou zijn. Wie een goede groeiplaats van Honing- 

klaver weet, moet er eens op letten. 

SUMMARY 

Coleophora trifolii (Curtis) occurs in the Netherlands. The species was first met with 

in and near Rotterdam in 1946 by C. Doets and mentioned by him in 1959 as new to 

the Dutch fauna under the name C. frischella in the sense of Meyrick. 
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Einige neue Tuponia-Arten aus dem östlichen Mittelmeerraun 

(Hem. Het. Miridae) 

von 

ED. WAGNER 

1. Tuponia (s. str.) altera nov. spec. 

Gestalt oval, das $ 2,8-3,1 X, das Ç 2,6-2,7 X so lang wie die Pronotumbreite. 

Grundfarbe weißlichgelb bis weißgrün, mit tiefroten Flecken auf Scutellum und Halb¬ 

decken. Behaarung sehr fein und hell, auf dem hinteren Teil des Corium sehr feine, 

braune Haare, Cuneus nur mit hellen Haaren. 

Abb. 1. Tuponia (s. str.) altera nov. spec. 

a = Kopf des $ von vorn, b = dasselbe des Ç, c = Fühler des d = Fühler 

des Ç, e = Genitalsegment des $ von oben, f = Hinterfuß, g = Klaue desselben 
von außen, h = rechtes Paramer von oben, i = linkes Paramer von oben, k = 

Vesika von links, 1 — Apikalteil der Theka von links. 

Kopf (Fig. 1, a + b) 1,4 X so breit wie hoch, ungezeichnet. Scheitel beim (3 

1,4 X, beim Ç 1,8-1,9 X so breit wie das graue Auge, gewölbt, ohne Rand oder 

Kante. Fühler (Fig. 1, c + d) schlank, hellgelblich; 1. Glied 0,33 X so lang wie die 

Kopfbreite, dicker als die übrigen, 2. Glied stabförmig, beim $ etwas dicker als beim 

$, beim fast so lang, beim Ç 0,8 x so lang wie die Pronotumbreite; 3. Glied 

0,7 -0,8 X so lang wie das 2. und fast doppelt so lang wie das 4., beide Endglieder 

dünner, aber nicht dunkler als das 2. 

Pronotum trapezförmig, kurz und breit, 1,4-1,5 X so breit wie der Kopf, Schwielen 

deutlich. Scutellum hell, die Basis bisweilen tiefrot oder doch rötlich getönt. Corium 

mit tiefroter Zeichnung, die vor allem aus einer Querbinde vor dem Hinterrande 

besteht. Sie ist oft in 2 schräge, schmale Flecke aufgelöst, von denen der innere 

länger ist, der äußere jedoch fehlen kann. Clavusspitze bisweilen gleichfalls rot. Oft 
auch sind im Corium neben dem Clavusrand Reste eines roten Längsstreifs vor¬ 

handen. Cuneus einfarbig weißlich. Membran weißlichgrau, im Innenwinkel ein keil¬ 

förmiger schwarzer Fleck, hinter der Cuneusspitze am Außenrande ein grauer Fleck. 
Adern weißlich. 

Unterseite von gleicher Farbe wie die Oberseite. Rostrum hell mit dunkler Spitze, 
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die Spitze der Hinterhüften erreichend. Beine hell. Apikalteil der Schenkel bisweilen 
leicht gebräunt. Schienen ohne Punkte, aber mit feinen schwarzen Dornen, die etwa 
so lang sind, wie die Schiene dick ist. An den Hintertarsen ist das 1. Glied sehr kurz 
(Fig. 1, f) und das 3. Glied etwa 1,1 X so lang wie das 2. Die Klauen (Fig. 1, g) 
sind schlank, gleichmäßig gekrümmt und verjüngt. 

Genitalsegment des <$ von oben gesehen (Fig. 1, e) schlank kegelförmig, sehr fein 
und kurz behaart. Rechtes Paramer (Fig. 1, h) groß, spindelförmig, blattartig, mit 
feinen Haaren ziemlich dicht bedeckt. Linkes Paramer (Fig. 1, i) ebenfalls groß, 
Hypophysis sehr kurz und gekrümmt, auf einem schlanken Höcker sitzend. Sinnes¬ 
höcker in eine Spitze auslaufend. Paramerenkörper mit feinen Haaren. Vesika (Fig. 
1, k) sehr schlank, S-förmig gekrümmt, Apikalteil leicht verbreitert. Sekundäre 
Gonopore etwas von der Spitze entfernt; jederseits von ihr eine schlanke Chitinspitze, 
von denen die äußere ziemlich weit über die Gonopore hinausreicht. Sie wird aber 
noch von einem schwach chitinisierten Anhang überragt. Apikalteil der Theka (Fig. 
1, 1) groß, gekrümmt und spitz, an der Innenseite ein knollenartiger Anhang. 

Länge: $ = 3,0-3,5 mm, Ç = 2,8-3,3 mm. 
T. altera nov. spec, gehört zu den Arten, bei denen die Vesika ungewöhnlich lang 

und schlank ist (T. eckerleini-Grappe). Innerhalb dieser Gruppe steht sie T. elegans 

Jak. sehr nahe. Diese Art hat jedoch eine rosenrote Zeichnung, das Scutellum ist 
rosenrot gefärbt und auch an der Basis des Corium ist oft eine rote Querbinde vor¬ 
handen, der Scheitel ist beim $ 1,2 X, beim Ç 1,55 X so breit wie das Auge, das 
2. Fühlerglied ist kürzer und die Grundfarbe ist weißlich. An der Vesika findet sich 
im apikalen Teil an der Außenseite der Krümmung eine höckerartige Falte. Leicht 
zu trennen ist die Art durch die tiefroten, in der Regel scharf begrenzten Flecken der 
Halbdecken, die überdies viel kleiner sind. Dieses Merkmal unterscheidet sie auch 
von allen übrigen Arten der Gruppe. 

Material: 10 (3 <3 und 16 ÇÇ aus Israël: Negev, 10 km S. von Be’er Sheva, 13.V.1972 
9 (3(3, 7 $$ leg. H. Eckerlein und Ein Gedi 6.V.1961 1 (3, 9 ÇÇ an Tamarix, 
leg. D. Leston. 

Holotypus and Paratypen in meiner Sammlung, Paratypen auch in der Sammlung 
H. Eckerlein und im Zoologischen Institut der Hebrew University in Jerusalem. 

F—  -----—4 I ■ - ■ ■   —I t—--4—   1—--l 
a ~ d ~ 1mm e - ƒ - Q5mm l - 0t2mm 

Abb. 2. Tuponia (s. str.) spilana nov. spec. 
a = Kopf des (5 von vorn, b = dasselbe des Ç, c = Fühler des (5, d = Fühler 
des Ç, e = rechtes Paramer von oben, f = linkes Paramer von oben, g = Vesika 
von rechts, h = Apikalteil der Theka von links, i = Hinterfuß des k = Klaue 
desselben von außen, 1 = Apikalteil der Vesika von rechts. 
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2. Tuponia. (s. str.) spilana nov. spec. 
Länglich-oval, das $ 2,7 X, das Ç 2,55 X so lang wie das Pronotum breit ist. 

Grundfarbe weißlichgrün bis graugrün, ohne rote Zeichnung, nur die Basis des Scu- 
tellum orange; auf den Halbdecken im hinteren Teil bisweilen eine graubraune Zeich¬ 
nung. Behaarung hell, im hinteren Teil der Halbdecken dichtstehende feine schwarze 
Haare. 

Kopf von vorn gesehen (Fig. 2, a + b) kurz und breit. Scheitel beim 1,6 x, beim 
$ 2,2 X so breit wie das graue Auge, leicht gewölbt. Fühler (Fig. 2, c + d) hell, 
schlank; 1. Glied etwa so lang wie die Augenbreite; 2. Glied schlank, stabförmig, beim 
(5 1,1, beim Ç 0,89 X so lang wie die Pronotumbreite; 3. Glied 0,7 X so lang wie das 

2. und 2,3-2,4 X so lang wie das 4. Glied. 
Pronotum trapezförmig, kurz und breit, 1,4-1,5 X so breit wie der Kopf, Hinterecken 

abgerundet. Seiten fast gerade, Schwielen undeutlich. Basis des Scutellum teilweise frei, 
orangerot. Halbdecken einfarbig, nur im hinteren Teil des Corium bisweilen graubraun 
gefleckt; doch immer mit dichtstehenden, feinen schwarzen Haaren. Membran schwarz¬ 
grau, Adern grau. 

Unterseite von gleicher Farbe wie die Oberseite. Rostrum die Spitze der Hinter¬ 
hüften erreichend. Beine von Körperfarbe. Schienen mit schwarzen Dornen, die etwa 
so lang sind, wie die Schiene dick ist. Tarsen schlank. An den Hintertarsen (Fig. 2, i) 
ist das 3. Glied 1,4 X so lang wie das 2., das 1. Glied sehr kurz. Klauen (Fig. 2, k) 
sehr schlank, gleichmäßig gekrümmt und verjüngt. 

Rechtes Paramer (Fig. 2, e) länglich, groß, blattartig, außen mit sehr feinen dunklen 
Haaren. Linkes Paramer (Fig. 2, f) dreieckig, Hypophysus kurz und gekrümmt, neben 
ihr eine kurze Spitze, die mit der Hypophysis eine Zange bildet. Sinneshöcker in eine 
kräftige Spitze ausgezogen. Vesika (Fig. 2, g) im basalen Teil schlank, Apikalteil 
stark verbreitert, etwa 4 X so breit wie der basale Teil, mit zwei schlanken, etwa 
gleich langen Chitinstäben, außerdem mit 2 membranösen Lappen, von denen der 
äußere neben der Gonopore eine höckerartig vorstehende Falte bildet (Fig. 2, 1). Api¬ 
kalteil der Theka (Fig. 2, h) fast gerade und spitz, an der Innenseite ein kräftiger 
Höcker. Länge: ~~ 2,9-3,0 mm, $ — 2,9-3,3 mm. 

T. spilana n. sp. gehört in die Nähe von T. elegans Jak. Diese Art hat jedoch eine 
rosenrote Zeichnung auf Scutellum und Halbdecken, der Scheitel ist beim $ 1,2 X, 

beim $ 1,55 X so breit wie das Auge, die Grundfarbe ist weißlich, das 2. Fühler¬ 
glied ist kürzer und die Genitalien sind anders gebaut. Auch T. altera n. sp. hat 
Ähnlichkeit mit unserer Art, hat aber eine kräftige rote Zeichnung, der Scheitel ist 
beim <3 1,4 X, beim Ç 1,8-1,9 X so breit wie das Auge, das 3. Glied der Hinter¬ 
tarsen ist kaum kürzer als das 2., und die Vesika hat eine ganz andere Gestalt. 

Material: 2 $ $ und 3 ÇÇ von der Insel Zypern, Troodos-Gebirge, Spila, 30.V.1972 
an Tamarix gallica?, leg. H. Eckerlein. Holotypus und Paratypen in meiner Sammlung, 
Paratypen auch in der Sammlung von H. Eckerlein. 

3. Tuponia (s. str.) dentifer nov. spec. 
Gestalt etwas größer, das $ 2,8 X, das Ç mehr oval und 2,4-2,7 X so lang wie die 

Pronotumbreite. Grundfarbe hell ockergelb bis weißgrün, ohne rote Zeichnung, nur 
die Basis des Scutellum orangerot; auf dem hinteren Teil der Halbdecken oft braune 
Flecke. Behaarung hell, auf der dunklen Zeichnung des Corium feine, schwarze, an¬ 
liegende Haare, die recht dicht stehen. 

Kopf von vom gesehen (Fig. 3, a + b) 1,4 X so breit wie hoch. Scheitel beim <3 
1,86 X, beim Ç 2,1-2,2 X so breit wie das graue Auge, hinten mit abgerundeter 
Kante. Unter den Augen ist der Kopf etwas spitzer. Fühler (Fig. 3, c -1- d) hell, 
1. Glied länger als die Augenbreite; 2. Glied stabförmig, beim 3 etwas dicker als 
beim Ç und beim 3 0,8 X, beim Ç 0,8-0,9 X so lang wie die Pronotumbreite; 3. Glied 
beim Ç 0,7 X so lang wie das 2. und 2,5 X so lang wie das 4., beim 3 fehlen die 
Endglieder. 

Pronotum kurz und breit, trapezförmig, beim 3 und Ç 1,6 X so breit wie der 
Kopf. Basis des Scutellum teilweise frei, orangerot gefärbt. Außenrand des Corium 
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Abb. 3. Tuponia (s. str.) dentifer nov. spec. 
a = Kopf des (5 von vorn, b = dasselbe des $, c = Fühler des <5, d = Fühler 
des Ç, e = Genitalsegment des <5 von oben, f = rechtes Paramer von oben, g = 
linkes Paramer von oben, h = Vesika von links, i = Apikalteil der Theka von links, 
k = Hinterfuß des (5,1 = Klaue des <5 von außen, m = Apikalteil der Vesika von 
links. 

beim Ç stärker gebogen als beim <5- Cuneus einfarbig hell, hinter den Zellen am 
Außenrande ein heller Fleck. 

Unterseite von gleicher Farbe wie die Oberseite, hell behaart. Das Rostrum hat 
eine schwarze Spitze und überragt die Hinterhüften deutlich. Beine hell, Hinter¬ 
schenkel beim Ç leicht verdickt. Schienen mit schwarzen Dornen, die etwas länger 
sinds, als die Schiene dick ist. Tarsen braun. An den Hintertarsen (Fig. 3, k) ist das 
3. Glied etwa so lang wie das 2.; das 1. aber sehr kurz. Klauen (Fig. 3, 1) schlank. 

Genitalsegment des <5 (Fig. 3, e) groß, distal gerundet, am linken Rande der 
Genitalöffnung ein kleiner Fortsatz. Rechtes Paramer (Fig. 3, f) wie bei voriger Art. 
Linkes Paramer (Fig. 3, g) ebenfalls von gleicher Gestalt, aber neben der Hypo¬ 
physis nur ein stumpfer Höcker und die Spitze des Sinneshöckers kürzer und kleiner. 
Vesika (Fig. 3, h) im basalen Teil schlank, Apikalteil (Fig. 3, m) sehr groß, aber nur 
wenig verbreitert, distal 3 Chitinstäbe von ungleicher Länge; der mittlere am Außen¬ 
rande mit zahlreichen, kleinen Zähnen. Sekundäre Gonopore sehr weit von der Spitze 
entfernt, etwa in der Mitte der Vesika gelegen. Neben ihr eine membranöse Falte. 
Membranöse Anhänge sonst nur schwach entwickelt. Apikalteil der Theka (Fig. 3, i) 
leicht gekrümmt, innen nur ein undeutlicher Höcker, aber außen eine deutliche vor¬ 
springende Ecke. 

Länge: <5 = 3,8 mm, $ = 2,7-3,7 mm. 
T. dentifer n. sp. gehört in die gleiche Gruppe wie die beiden vorhergehenden Arten 

und steht den Letzteren recht nahe, ist aber leicht am Bau der Vesika, insbesondere 
an dem gezähnten mittleren Chitinstab zu erkennen. Auch das Fehlen roter Zeich¬ 
nung ist ein gutes Merkmal. Darin stimmt sie jedoch mit T. spilana n. sp. überein. 
Diese Art hat jedoch außer dem stark verbreiterten Apikalteil der Vesika ein viel 
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längeres 3. Glied der Hintertarsen, der Scheitel ist schmaler und beim 3 1,6 X, 

beim Ç 2,2 X so breit wie das Auge, und das Rostrum überragt nie die Hinterhüften. 
Material: 4 3 3 und 34 ÇÇ von der Insel Zypern: Ayos Amvrosios 25.V.1972 

1 <5, 16 ÇÇ; Kithasi 25 km Ö. von Paphos 24.V.1972 1 3> 13 ÇÇ und Mammonia 
20 km Ö. von Paphos 24.7.1972 2 3 3> 5 QO, sämtlich leg. H. Eckerlein. Holotypus 
und Paratypen in meiner Sammlung, Paratypen auch in der Sammlung H. Eckerlein. 

4. Tuponia (s. str.) annuiaia nov. spec. 
Mittelgroß, länglich-oval. Grundfarbe hell gelbbraun bis weißgrünlich. Behaarung 

lang, hellgelb und anliegend; dunkle Haare finden sich nur im hinteren Teil des Co- 
rium auf den dort befindlichen dunklen Flecken, die beim Ç rot, beim 3 schwarz¬ 
braun sind. 

c ■ e - 1mm 
e >- 

Abb. 4. Tuponia (s. str.) annulata nov. spec. 
a = Kopf des 3 von vorn, b = Kopf des Ç von vorn, c = Kopf und Pronotum 
des (5 von oben, d — Fühler des 3> e = Fühler des Ç, f = rechtes Paramer von 
oben, g = linkes Paramer von oben, h = Vesika von links, i = Apikalteil der Theka 
von links, k = Hinterfuß, 1 = Klaue desselben von außen. 

Kopf (Fig. 4, a + b) 1,5 X so breit wie hoch, in der Regel ungezeichnet. Auge 
sehr groß und stark gekörnt. Scheitel beim 3 1,0-1,1 X, beim O 1,6-1,75 X so breit 
wie das Auge. Fühler hell, grünlich, beim 3 etwas dicker als beim Ç (Fig. 4, d + e), 
2. Glied beim <3 etwa 1,0 X, beim Ç 1,0-1,2 X so lang wie die Pronotumbreite, 
3. Glied beim 3 X, beim Ç 0,7 X so lang wie das 2. und mehr als doppelt so 
lang wie das Endglied. Die Fühlerwurzel liegt an der unteren Augenecke. 

Pronotum (Fig. 4, c) trapezförmig, Seiten gerade, Schwielen deutlich, Halbdecken 
beim 3 weißgrün, ein schwarzbrauner Fleck findet sich im Apikalteil des Clavus; 
im hinteren Teil des Corium eine ± unterbrochene dunkle Querbinde; beim Ç ist 
diese dunkle Zeichnung rot. Membran grün, Adern gelblich. 

Unterseite weißlich gelbbraun bis weißlich grün (3$)- Beine von Körperfarbe. 
Apikalteil der Schenkel verdunkelt. Schienen mit schwarzen Dornen, aber ohne 
Punkte. Tarsen schlank. An den Hintertarsen (Fig. 4, k) ist das 3. Glied 1,33 X so 
lang wie das 2. und kaum kürzer als das 1. und 2. zusammen. Klauen (Fig. 4, 1) 
schlank, ohne erkennbare Haftläppchen. 

Rechtes Paramer (Fig. 4, f) löffelförmig, Hypophysis schlank. Linkes Paramer (Fig. 
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4, g) mit nach oben verlängertem Paramerenkörper, der distal breit und fast eckig ist. 
Hypophysus sehr schlank und gerade. Auf dem Sinneshöcker ein langer, leicht ge¬ 
krümmter Fortsatz. Vesika (Fig. 4, h) von sehr charakteristischer Gestalt. Seitlich 
gesehen bildet sie einen geschlossenen Ring, Basalteil stark verbreitert. Sekundäre 
Gonopore weit von der Spitze entfernt. Sie wird von einer langen, allmählich ver¬ 
jüngten gekrümmten Spitze überragt, die aus 2 aneinanderliegenden Chitinstäben be¬ 
steht. Apikalteil der Theka (Fig. 4, i) stark gekrümmt und etwas bauchig, außen vor 
der Spitze ein rückwärts gerichteter Zahn, wie er auch für T. lethierryi Reut, charak¬ 
teristisch ist. 

Länge: $ = 2,75-3,0 mm, Ç = 2,8-3,0 mm. 
Die Art gehört in die Untergattung Tuponia s. str. In Gestalt und Färbung ist sie 

T. tamaricis Perr. ähnlich, weicht aber im Bau der Genitalien von allen Arten der 
Untergattung stark ab. Vor allem die Vesika ist von einer Gestalt, die völlig isoliert 
dasteht. T. annulate n. sp. gehört in die Gruppe der Arten um T. lethierryi Reut. 

Linnavuori (1961) macht diese Gruppe zu einem Rassenkreis, zu dem er auch 
T. tamaricicola Ldbg., T. rubella Popp, und T. carayoni E. Wagn. stellt. Vor allem 
die beiden ersteren Arten sind so stark verschieden von T. lethierryi Reut., daß sie 
als selbständige Arten gelten müssen. T. annulata n. sp. lebt in Wüstengebieten an 
Tamarix. 

Material: 3 $ ß, 2 ÇÇ aus Israel, Negev-Wüste: Joken, N. Eilat N. Higgon 
13.V.1972 1 (5, 2 $Ç und 10 km S. Beer Sheva 13.7.1972 2 . Holotypus und 
Paratypen in meiner Sammlung, Paratypen auch in der Sammlung von H. Eckerlein. 

5. Tuponia (Chlorotuponia) sodomita nov. spec. 
Gestalt (Fig. 5, a + b) sehr klein und länglich oval. Grundfarbe hellgrün bis grün, 

ungezeichnet mit Ausnahme der Membran. Schenkel rotgelb getönt. Behaarung fein 
und hell. Dunkle Haare konnten nicht festgestellt werden, könnten aber abgerieben sein. 

Kopf von vorn gesehen (Fig. 5, c + d) etwa 1,6 X so breit wie hoch, unter den 

Abb. 5. Tuponia (Chlorotuponia) sodomita nov. spec, 
a = Gestalt des (5, b = Gestalt des Ç, c = Kopf des $ von vorn, d = dasselbe 
des $, e = Fühler des f = Fühler des Ç, g = rechtes Paramer von oben, h = 
linkes Paramer von oben, i = Apikalteil der Theka von links, k = Vesika von links, 
1 = Hinterfuß, m = Klaue desselben von außen, n = Chitinplatte des Apikalteiles 
des Vesika. 
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Augen kaum vorstehend. Scheitel beim 3 1,1 X, beim Ç 2,5-2,7 X so breit wie das 
große Auge. Sein Hinterrand abgerundet. Fühler (Fig. 5, e + f) lang und schlank, 
gelbgrün bis grün. 2. Glied so lang oder etwas kürzer als die Pronotumbreite, 3. Glied 
beim 3 etwa 0,7 X, beim $ 0,8 X so lang wie das 2. und doppelt so lang wie das 
Endglied. 

Pronotum (Fig. 5, a + b) kurz trapezförmig. Außenrand des Corium leicht nach 
außen gebogen. Membran grau, Adern weißlich, hinter der Cuneusspitze ein dunkler 
Fleck. 

Unterseite von gleicher Farbe wie die Oberseite. Das Rostrum erreicht die Hinter¬ 
hüften. Beine von Körperfarbe, Schenkel rotgelb. Schienen mit schwarzen Dornen, die 
fast doppelt so lang sind wie die Schiene dick ist. Schwarze Punkte fehlen. Tarsen 
schlank, das 3. Glied dunkel. An den Hintertarsen (Fig. 5, 1) ist das 3. Glied 1,15-1,20 
X so lang wie das 2. Die Klauen (Fig. 5, m) sind schlank, leicht gekrümmt und spitz, 
Haftläppchen nicht zu erkennen. 

Rechtes Paramer (Fig. 5, g) klein, Hypophysis stumpf, Außenseite behaart. Linkes 
Paramer (Fig. 5, h) fast dreieckig, Hypophysis kräftig und gerade, Sinneshöcker vor¬ 
stehend, auf ihm ein gerader, spitzer Forsatz. Vesika (Fig. 5, k) kurz und kräftig, 
Basalteil stark gekrümmt, Apikalteil gerade. Die sekundäre Gonopore groß, sie wird 
von 3 gekrümmten Chitinstäben überragt; außerdem ist eine blattartige Fläche vor¬ 
handen, deren Ränder grob gezähnt sind (Fig. 5, m), sie ist distal dreieckig. Apikal¬ 
teil der Theka (Fig. 5, i) im basalen Teil bauchig, distal eine schlanke Spitze. 
Länge: 3 = 2,2 mm, Ç = 1,2-2,2 mm. 

T. sodomita n. sp. gehört in die T. longipennis-Gruppe. Das beweist der Bau der 
Vesika, vor allem der Apikalteil. Sie unterscheidet sich von allen Arten dieser Gruppe 
durch die geringe Größe und die ovale Gestalt. Auch das Vorhandensein von 3 
Chitinstäben im Apikalteil der Vesika trennt sie von den übrigen Arten dieser Gruppe. 
Auch hier möchte Linnavuori (1961) aus der Gruppe einen Rassenkreis machen. Er 
stellt indessen nur T. guttata E. Wagn. und T. viridisparsa Ldbg. zu diesem. Die 
Arten T. viridifulva Ldbg. (1958), T. canariensis E. Wagn. (1954), T. occulata E. Wagn. 
(1954) und T. variegata E. Wagn. (1958) läßt er unberücksichtigt. Es ist durchaus mög¬ 
lich, darüber zu streiten, ob hier ein Rassenkreis oder getrennte Arten vorliegen. 
Aber einerseits ist doch mit einer solchen Änderung des Status nichts gewonnen, 
sondern es entsteht nur Verwirrung. Anderseits ist der Verfasser der Ansicht, daß 
mit der Behauptung, hier liege ein Rassenkreis vor, die andere Behauptung verbunden 
ist, daß es sich um eine Paarungsgemeinschaft handle. Das aber kann Linnavuori 
nicht nachweisen. Daher müssen, bis dieser Nachweis erbracht ist, die vorliegenden 
Formen weiterhin als Arten betrachtet werden. Auch die Behauptung, daß bei T. 

richten E. Wagn. Exemplare mit dunklen Haaren Vorkommen, erscheint dem Verfasser 
wenig glaubwürdig. Sollte hier nicht eine Verwechslung mit T. variegata E. Wagn., 
die gleichfalls in Israël vorkommt, passiert sein? 

Material: 1 3 und 4 ÇÇ aus Israel: Totes Meer, Ein Fashkha, 16.V.1972 1 3> 
3 ÇÇ und Negev Wüste, 10 km S. Be’er Sheva 13.V.1972 1 Ç, leg. H. Eckerlein. 
Holotypus (Ein Fashkha) und Paratypen in meiner Sammlung, Paratypen auch in der 
Sammlung H. Eckerlein. 

6. Tuponia (Chlorotuponia) simplex nov. sepc. 
Klein, länglich-oval, das 3 2,8-3,1 X, das Ç 2,8 X so lang wie die Pronotum¬ 

breite. Grün, im vorderen Teil oft gelb. Behaarung lang und fein, anliegend, weiß¬ 
lich. Im vorderen Teil auffallend lange, borstenartige Haare, vor allem an den Rändern 
des Kopfes und des Pronotum. Schwach glänzend. 

Kopf kurz und breit (Fig. 6, a + b), in der Regel gelb, ungezeichnet. Von vorn 
gesehen (Fig. 6, c + d) ist der Kopf 1,25-1,40 X so breit wie hoch. Scheitel beim 
3 2,1-2,2 X, beim Ç 2,3-2,5 X so breit wie das graue, gekörnte Auge. Fühler (Fig. 
6, e + f) lang und schlank, das 1. Glied 0,67 X so lang wie die Scheitelbreite, mit 
einigen schwarzen Haaren; 2. Glied stabförmig, beim 3 kaum dicker als beim Ç, 
beim 3 etwa 1,0 X, beim Ç 0,85-0,9 X so lang wie die Pronotumbreite; 3. Glied 
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Abb. 6. Tuponia (Chlorotuponia) simplex nov. spec. 

a = Kopf und Pronotum des $ von oben, b = dasselbe des Ç, c = Kopf des $ 
von vorn, d = Kopf des $ von vorn, e — Fühler des $, f = Fühler des Ç, g = 
Hinterfuß des h — Genitalsegment des $ von oben, i = rechtes Paramer von 
oben, k = linkes Paramer von oben, 1 = Vesika von links, m = Apikalteil der Theka 
von rechts. 

0,9-0,9 X so lang wie das 2. und etwas mehr als doppelt so lang wie das 4., beide 
Endglieder schwärzlich. 

Pronotum (Fig. a + b) breit, trapezförmig, etwas mehr als doppelt so breit wie 
lang. Schwielen undeutlich. Pronotum und Scutellum oft gelb. Corium grün, nur der 
basale Teil des Außenrandes breit gelb. Cuneus grün. Membran schwärzlich grau, 
Adern gelb oder grün. 

Unterseite gelbgrün. Das Rostrum reicht bis zur Mitte der Hinterhüften. Beine gelb, 
ungefleckt. Schienen mit schlanken schwarzen Dornen, die länger sind als die Schiene 
dick ist, aber ohne Punkte. An den Hintertarsen ist das 3. Glied etwas länger als das 
2. (Fig. 6, g). Klauen gleichmäßig gekrümmt, schlank. 

Genitalsegment des (5 (Fig. 6, h) ungewöhnlich schlank, 1,7 X so lang wie dick, 
von oben gesehen kegelförmig. Seiten leicht eingebuchtet. Behaarung sehr kurz and fein. 
Rechtes Paramer (Fig. 6, i) blattartig, distal angespitzt, proximal außen vorgewölbt, mit 
zahlreichen schwarzen Haaren bedeckt. Linkes Paramer (Fig. 6, k) mit nach oben 
kegelartig verlängertem Paramerenkörper. Hypophysus sehr dick und zugespitzt, ihr 
oberer Rand geschweift, Paramerenkörper mit langen, kräftigen, schwarzen Haaren. 
Auf dem Sinneshöcker ein schlanker, gekrümmter Fortsatz. Vesika (Fig. 6, 1) kräftig, 
einfach, gekrümmt, distal nach außen gebogen. Apikalteil kaum verbreitert. Sekundäre 
Gonopore nahe der Spitze. Sie wird von 2 etwa gleich langen, leicht gekrümmten 
Chitinspitzen überragt, neben ihr eine blattartige Fläche. Apikalteil der Theka (Fig. 6, 
m) sehr schlank und spitz, leicht gekrümmt, proximal etwas baugig erweitert. 
Länge: $ $ = 2,6-2,9 mm. 

T. simplex n. sp. gehört zu den Arten, bei denen die Dornen der Schienen nicht 
aus schwarzen Punkten entspringen. Durch den Bau der Vesika des Penis nimmt sie 
jedoch eine völlig isolierte Stellung ein. Auch die einzelnen, langen, schwarzen, borsten¬ 
artigen Haare im vorderen Teil des Tieres wurden bisher bei keiner anderen Art 
festgestellt. Im Aussehen hat die Art Ähnlichkeit mit T. albomarginata Linnav. Diese 
Art ist jedoch kleiner, 1,95-2,4 mm lang, und hat eine ganz anders gebaute Vesika 
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des Penis und gehort damit zur T. hippophaes-Gruppe. Im Bau der Genitalien des 
ß zeigen sich Anklänge an T. concinnoides Linnav. Aber auch diese Art ist kleiner, 
2,1-2,4 mm lang, und hat deutliche schwarze Punkte an den Schienen, der Scheitel, 
ist beim ß nur 1,78-2,0 X, beim 2 2,66 X so breit wie das Auge. Außerdem sind 
Zeichnung und Behaarung anders. 

Material: 8 (5 S un^ 7 29 von der Insel Zypern: Ayos Amvrosios 25.V.1972, leg. 
E Eckerlein. Holotypus und Paratypen in meiner Sammlung, Paratypen auch in der 
Sammlung von PL Eckerlein. 

Abb. 7. Tuponia (Chlorotuponia) rhodensis nov. spec. 
a = Kopf und Pronotum des ß von oben, b = dasselbe des $, c = Kopf des ß 
von vom, d = Kopf des Ç von vorn, e = rechtes Paramer von oben, f = linkes 
Paramer von oben, g = Vesika von rechts, h = Apikalteil der Theka von rechts, 
i = Hinterfuß, k = Klaue desselben von außen. 

7. Tuponia (Chlorotuponia) rhodensis nov. spec. 
Klein, schlank, 3,0 X so lang wie die Pronotumbreite. Behaarung lang, fein und 

schwarz. Gelb, nur der innere Teil des Corium und der Cuneus grün. 
Kopf (Fig. 7, a +b) kurz und breit. Scheitel beim ß 0,9 x, beim Ç 2,7 X so breit 

wie das Auge. Fühl ergrabe vom Auge etwas entfernt. Von vorn gesehen (Fig. 7, 
c + d) ist der Kopf etwa 1,5 X so breit wie hoch und unter den Augen stumpf. 
Fühler gelblich, 1. Glied sehr kurz; 2. Glied schlank, beim ß 1,0 X, beim Ç 0,84 X 

so lang wie die Pronotumbreite. 
Pronotum (Fig. 7, a + b) trapezförmig, kurz und breit. Scutellum gelb, seine Basis 

teilweise frei. Außenrand des Corium beim ß fast gerade, beim Ç nach außen ge¬ 
bogen. Beine hellgelb. Schienen ohne Punkte. Dornen schwarz, schrägstehend, etwas 
länger als die Schiene dick ist. An den Hintertarsen ist das 3. Glied 1,1-1,2 X so 
lang wie das 1. und 2. Glied zusammen (Fig. 1, i), die beiden basalen Glieder sind 
etwa gleich lang. Klauen (Fig. 7, k) schlank, gleichmäßig gekrümmt und verjüngt. 
Das Rostrum reicht bis zu den Hinterhüften. 

Genitalsegment des ß kegelförmig. Rechtes Paramer (Fig. 7, e) schlank, Hypo¬ 
physis lang und schlank, außen mit feinen schwarzen Haaren. Linkes Paramer (Fig. 7, 
f) distal spitz, Hypophysis lang und gerade, auf dem Sinneshöcker ein schlanker, ab¬ 
wärts gekrümmter Fortsatz. Vesika des Penis (Fig. 7, g) S-förmig, schlank, Apikalteil 
mit langen, fast geraden Chitinstäben, von den beiden kürzeren Chitinstäben steht 
der innere stark ab. Sekundäre Gonopore nahe der Spitze. Apikalteil der Theka 
(Fig. 7, h) proximal stark bauchig erweitert, distal eine lange, fast gerade, dünne 
Spitze. 

Länge: ß = 2,5 mm, Ç = 2,8 mm. 
T. rhodensis n. sp. gehört in die Untergattung Chlorotuponia E. Wagn. und inner- 
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halb derselben in die T. hippophaes-Gruppe. Sie hat große Ähnlichkeit mit T. longi- 

tarsis E. Wagn., vor allem in dem auffällig langen 3. Glied der Hintertarsen, unter¬ 
scheidet sich aber von ihr stark im Bau der Genitalien des (5. Sowohl die Vesika als 
auch die beiden Parameren sind ganz anders gebaut. Überdies hat das ß ein größeres 
Auge und demzufolge einen schmaleren Scheitel, $ und Ç haben ein kürzeres 2. 
Fühlerglied. 

Material: 1 <3, 6 ÇÇ von der Insel Rhodos, Kalvadara, 1.VI.1972, H. Eckerlein leg. 
Holotypus und Paratypen in meiner Sammlung, Paratypen auch in der Sammlung von 
H. Eckerlein. 
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Zur Revision holländischer Hydrachneilae (Acari). I. Feltriidae * 

von 

CARL BADER 
Naturhistorisches Museum Basel, Schweiz 

In seiner grundlegenden Monographie über „De Nederlandse Watermijten (Hy¬ 
drachneilae Latreille, 1802)” faßte A. J. Besseling im Jahre 1964 alle Kenntnisse über 
die niederländischen Wassermilben zusammen. Dabei konnte er die Forschungsergeb¬ 
nisse seiner beiden verstorbenen Kollegen A. C. Oudemans und G. Romijn auswerten 
und für die Ergänzung seiner eigenen Forschungen einsetzen. Diese Monographie führt 
mit Hilfe zahlreicher Bestimmungstabellen zu allen bis heute in den Niederlanden 
festgestellten Arten, viele Abbildungen erleichtern dabei die Determinationen. Wie mir 
Kollege G. L. van Eyndhoven mitteilte, hinterließ Besseling keine mikroskopischen Prä¬ 
parate, was sehr bedauerlich ist. Das übrige, nicht gerade umfangreiche Studienmaterial 
wird indessen in kleinen Tüben aufbewahrt. Durch Zufall stieß ich auf die Präparate 
des Vorgängers, Dr. G. Romijn. Herr Willem N. Ellis vom Zoologisch Museum in 
Amsterdam hatte die Freundlichkeit, mir 72 mikroskopische Fe/tr/a-Präparate zum 
Studium zu überlassen, wofür ich ihm an dieser Stelle meinen besten Dank abstatten 
möchte. Leider befinden sich diese Präparate in einem sehr schlechten Zustand. Die 
Tiere wurden seinerzeit zwischen zwei runde Deckgläser gelegt und mit zwei Karton¬ 
streifen in der Größe der üblichen Objektträger festgehalten. Die Konservierungsmasse 
ist inzwischen eingetrocknet, oder sie umgibt knapp die eingelegte Wassermilbe. Nur 
die allerwenigsten Präparate konnten gründlich studiert werden. Bei den hier zur Be¬ 
sprechung kommenden Feltriidae war mir eine Auswertung nur darum möglich, weil 
ich nach Vorlage von frischem, aus der Schweiz und dem Schwarzwald stammendem 
Material die Eigenheiten der Arten erfaßt hatte und so auch an vollständig ausge¬ 
trockneten Präparaten die Bestimmung mit einiger Sicherheit vornehmen konnte. 

1. DIE IMAGINES 

Besseling (1964) erwähnt in seiner Monographie zwei Arten und eine Unterart: 
Feltria brevipes, F. romijni romijni und F. romijni westfalica. Diese müssen hier be¬ 
sprochen werden. 

Feltra (s. str.) brevipes Walter, 1907. Besseling gibt in seiner Figur 162 die Dorsal¬ 
ansicht eines Weibchens, das jedoch nicht brevipes zugewiesen werden kann. Es handelt 
sich einwandfrei um ein Weibchen von Feltria (s. str.) armata Koenike, 1902. 

In einer eben publizierten Arbeit (Bader, 1973) konnte ich beweisen, daß die zwei 
eben erwähnten Arten wohl einander sehr nahe stehen, daß sie aber doch gut von 
einander getrennt werden können. Lundblad (1956) vereinigte übrigens zu Unrecht 
diese beiden Spezies und bezeichnete sie als F. armata. Eine Überprüfung der Ro- 
mijn’schen Präparate ergab nun die Tatsache, daß die beiden Arten tatsächlich in den 
Niederlanden Vorkommen. Leider lassen sich die Fundortsangaben nicht auswerten. 
Besseling betrachtet seine F. brevipes als torrentikole Form, was nach meinen Er¬ 
fahrungen sicher stimmt, er erwähnt gleichzeitig das seltene Vorkommen. Da ich 
anderswo (Bader, 1973) die Unterscheidungsmerkmale der beiden Arten ausführlich 
beschrieben habe, genügen hier die beigefügten Abbildungen. Die abschliessende Be¬ 
stimmungstabelle deutet auf die typischen und trennenden Merkmale hin. 

Feltria (s. str.) romijni romijni Besseling, 1930 und Feltria (s. str.) romijni westfalica 
Viets, 1933. 

Die Hauptart und die von Besseling als „Form” bezeichnete Unterart ist von mir 
(Bader, 1974) mit Feltria rouxi synonymisiert worden. Entscheidend für dieses Vor¬ 
gehen war das Typenpräparat Walters, an dem nachträglich erkannt werden konnte, 
daß das in Walters Zeichnung fehlende unpaare Schild des Exkretionsporus tatsächlich 

* Mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissen¬ 
schaftlichen Forschung. Gesuch Nr. 3.447.70. 
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Die Feltriidae der Niederlande. 
Senkrechte Kolonnen von links nach rechts: Feltria brevipes, Feltria armaia und 
Feltria rouxi. 
A Weibchen, dorsal, B Weibchen, ventral, C Männchen, dorsal und Endglied des 3. 
Beins. D Männchen, ventral, E Nymphe, dorsal, F Nymphe, ventral. 

existiert. Aufgrund dieser Feststellung konnten nicht nur die beiden obigen Arten, 
sondern auch Feltria rouxi batava Viets, 1930 und F. rouxi romijni Besseling, 1930, 
alle vier angeblich in den Niederlanden vorkommend, aufgehoben werden. Sie müssen 
der Walter’schen Art zugewiesen werden, also 

Feltria (s. str.) rouxi Walter, 1907. 
In meiner, diese Fragen abklärenden Publikation (Bader, 1974) wurde beim Weib- 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 34, 1,VUL 1974 151 

dien auf die im Gange sich befindende mediane Verschmelzung der ersten Epimeren 
hingewiesen. Dieser Vorgang konnte innerhalb einer größeren Population eines Jura¬ 
baches erkannt werden. Es ist daher nicht zulässig, wenn Besseling (1964) dieses 
Merkmal zur Trennung seiner beiden ro/wÿw-Formen verwendet. 

Weitere Feltria-Arten sind in den Niederlanden nicht gefunden worden, es bleibt 
demnach bei F, brevipes, F. armata und F. rouxi. 

Vom Genus Feltria habe ich in den Alpen resp. dem Schweizerischen Nationalpark 
12 ausschließlich torrentikole Spezies nachgewiesen, die meisten davon in größerer 
Zahl. Von F. brevipes fanden sich nur 3 Exemplare, von F. armata einige mehr. In 
den tiefer gelegenen Jura- und Schwarzwaldbächen kommen die drei auch in Holland 
lebenden Feltria-Arten immer in größerer Zahl vor, sie stellen demnach in thermischer 
Hinsicht keine strengen Bedingungen, Die Temperaturen der Jurabäche schwanken 
zwischen 0° bis 20°. Wenn also die meisten, dh. die alpinen Feltriiden als kaltsteno- 
therm zu bezeichnen sind, so gehören die drei niederländischen Spezies in die Gruppe 
der „eurythermen Torrentikolen”. 

2. DIE NYMPHEN 
Besseling entdeckte in seinem Nymphen-Materia-l zwei Arten, er ordnete diese 

Nymphen entweder der Hauptart von F. romijni resp. Feltria rouxi zu, oder Feltria 

brevipes. Seine beiden etwas unvollständigen Abbildungen der Dorsalfläche lassen 
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erkennen, daß er die Eigenheiten der beiden Nymphen richtig beschrieben hat. Ich 

bin nun im Besitz eines größeren Materials und kann die drei hier in Frage kommen¬ 

den Nymphen aus folgendem Grund einwandfrei den dazugehörenden Imagines zu¬ 

ordnen. In einem Schwarzwaldbach erbeutete ich im Rahmen einer jahreszeitlichen 

Untersuchung mehr als tausend Feltriiden, alle gehörten nur zu der einen Art, näm¬ 

lich Feltria armata. Die gleichzeitig gefangenen Nymphen müssen daher dieser Spezies 

zugeweisen werden. Ein entsprechendes Verfahren gestattete mir, auch die Nymphen 

aus zwei Jurabächen den beiden anderen Arten zuzuweisen. Die rowxi-Nymphe ist 

an anderer Stelle (Bader, 1974) schon beschrieben worden. Ich gebe hier nochmals 

eine Abbildung der Dorsalfläche. Im Gegensatz meiner erstpublizierten Abbildung, wo 

das Lateroglandulare Nr. 4 (lgk) sehr klein ist, zeigt die hier gegebene Figur der 

Dorsalfläche das vorherrschende Bild, dh. die Drüse IgU ist am Seitenrand des Körpers 

in normaler Größe gut erkennbar. Wenn nun eingangs erwähnt worden ist, daß 

F. armata und F. brevipes einander sehr nahe stehen, so muß erwartet werden, daß 

deren Nymphen nur schwer zu trennen sind. Das ist, wie eine Kontrolle der Abbil¬ 

dungen ergibt, tatsächlich der Fall. Auf der Dorsalfläche ist die Verteilung der 

Drüsen und Hautschilder identisch. Eine bescheidene Differenz liegt einzig in der 

Gestaltung der hintersten unpaaren Platte, die entstanden ist durch die beidseitige 

Verschmelzung des Dorsoglandulare Nr. 4 (dgL) mit dem dazugehörenden Dorsolaterale 

Nr. 4 (dU). Dieses Schild ist, soweit dies mein Material betrifft, bei F. armata längs¬ 

oval, bei F. brevipes breitoval, wobei das letztere nach vorn einen breiten Chitinsaum 

erkennen läßt. Besselings (1937) Zeichnung und Zuordnung von F. brevipes (pg. 327) 

kann damit bestätigt werden. An der Ventralansicht der beiden Nymphen dürfte es 

schwer fallen, eine grundlegende Differenz aufzudecken. 

3. BESTIMMUNGSTABELLE 

Die in den Niederlanden vorkommenden Feltria-Arten sind wie folgt zu erkennen: 

Weibchen 

1. Dorsoglandulare Nr. 1 im Hauptschild aufgenommen .... 

— Dorsoglandulare Nr. 1 frei in der Haut seitlich vom Hauptschild liegend 

2. Hauptschild halb so lang wie die Körperlänge, Körperumriß rundlich 

— Hauptschild 2/3 der Körperlänge messend, Körperumriß oval . 

München 

1. Hauptschild mehr oder weiniger quadratisch, beinahe die ganze Dorsal¬ 

fläche einnehmend. Breitgestelltes Genitalorgan längsoval mit ca. 20-26 

Näpfen. Sexualmerkmal am 6. Glied des 3. Beins mit drei schwach 

erkennbaren Zäpfchen. 

— Seitlich vom Hauptschild deutlicher Hautstreifen, in dem die Latero- 

glandularia liegen. 

2. Hauptschild vorn mit spitzer Ausbuchtung, seitlicher Rand ohne Wellen¬ 

linie. Genitalorgan in das Epimeralgebiet eindringend, mit ca. 50-100 

Näpfen. Sexualmerkmal am 3. Bein proximal der Gliedmitte . 

— Hauptschild vom gerundet, Seitenrand wellenförmig, hinterster Teil mit 

einem Wulst vom Hauptschild abgesetzt. Sexualmerkmal des 3. Beins 

distal der Gliedmitte. 
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Interessante vangsten van Lepidoptera 

door 

K. J. Huisman 

De laatste jaren heb ik op de wintervergaderingen diverse vangsten van Lepidoptera 
meegedeeld. Hieronder volgt een samenvatting, daar de meeste soorten niet bij name 
in de verslagen genoemd worden. 

NOCTUIDAE 
Hypenodes turfosalis Wocke. Lhee (Dr.), enkele exemplaren in 1971 en 1972; Melissant, 
één exemplaar op 1.VIII.1973. 

GEOMETRIDAE 
Philereme transversata variegata Lempke. Melissant. twee exemplaren in 1971, enkele 

op 3.VII.1973; Goeree, 14.VII.1973 twee $ <§ en acht ÇÇ. De soort blijkt gewoner te 
worden. 

OECOPHORIDAE 
Baiia magnatella Jäckh. Eén exemplaar te Venlo, 16.VI.1973. 
Esperia sulphurella Fabricius. Nieuw voor de fauna. Melissant, diverse exemplaren 

in 1971-1974. Het eerste werd 27.III.1971 binnenshuis aangetroffen. De vlinders kwamen 
uit houtblokken voor de open haard, die in een grote stapel in mijn tuin liggen en, 
uiteraard tijdelijk, binnen gehaald worden. Exemplaren in de vrije natuur uitgekomen 
(laatste fase in onverwarmde garage) werden gevangen van 23.IV (in 1974) - 25.V (in 
1973). Het hout is appelhout uit een boomgaard in Nieuw- en St.-Joosland, zodat het 
lang niet onwaarschijnlijk is, dat de soort vandaar afkomstig is. 

GELECHIIDAE 
Hypaiima binotella Thunberg. Eén exemplaar te Lhee (Dr.) op 20.VI.1972. 
Dichomeris marginella Fabricius. Middelharnis, 1969; Melissant, 1971 en 1973. De 

vlinder weet zich waarschijnlijk, net als andere aan Juniperus gebonden soorten, in 
tuinen te handhaven. 
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BLASTOBASIDAE 
Blastobasis phycidella Zeiler. In totaal vijf exemplaren te Ouddorp, Goeree en Haam¬ 

stede. 

MOMPHIDAE 
Cosmopteryx lienigiella Lienig & Zeiler. Melissant, 26.VI.1969, 10.VI.1970 en 21.VI. 

1970, telkens één exemplaar. 
Limnaecia phragmitella Stainton. Melissant, één <3 en twee ÇÇ (1971-1973); Goeree, 

1973, een Ç op licht. Verder alleen bekend van Ootmarsum en Nijmegen. 

TORTRICIDAE 
Dichrorampha alpigenana Heinemann. Nieuw voor de fauna. Melissant, 5.IX.1968. De 

vlinder lijkt veel op D. acuminatella Zeiler. De determinatie is dan ook louter te danken 
aan het geduldige genitaalonderzoek van Dr. Diakonoff, die zich voor dit geval bijzon¬ 
der interesseerde en het exemplaar uiteindelijk naar Dr. V. Kuznetsov stuurde. 

Cydia duplicana Zetterstedt (= Laspeyresia). Meppen (Dr.), diverse exemplaren in 
1971 en 1972 van 6-16 juni uit jeneverbes geklopt in een terrein, dat verder begroeid 
was met hei en verspreide dennen. Tweede Nederlandse vindplaats. 

PYRALIDAE 
Catoptria conchella Den. & Schiff. Nieuw voor de fauna. Meijendel, 30.VI.1967 op 

licht gevangen door de heer Van Balveer. Het exemplaar stond tussen een kleine serie 
gewone microlepidoptera, die hij zo vriendelijk was aan mij door te geven. Een wat 
raadselachtige vangst. De soort is vermeld uit de Alpen, de Baltische staten, het zuiden 
van Zweden en enkele plaatsen in de DDR. 

Eurrhypara perlucidalis Hübner. Goeree, 30.VI.1973, een serie van zes exemplaren, 
alle op één avond gevangen. De soort was al eerder in Ouddorp en Melissant en op de 
Kwade Hoek aangetroffen en heeft zich blijkbaar (voorlopig?) hier gevestigd. 

Pima boisduvaliella Guenée. Melissant, 31.VII.1969, één exemplaar; Nieuw- en St.- 
Joosland, 26.VII.1969, één exemplaar. 

Glyptoteles leucracrinella Zeiler. Haamstede, 20.VI.1970. 
Ectomyelois ceratoniae Zeiler. Nieuw voor de fauna. Melissant, 6.III. 1972, één exem¬ 

plaar in de huiskamer, waarschijnlijk afkomstig uit okkernoten, die de hele winter in de 
kamer hadden gestaan en stamden van een boom in Nieuw- en St.-Joosland. Middel- 
harnis, 22.IV.1972, e. 1., rups gevonden in okkernoten die in de winkel gekocht waren 
(P. Vroegindeweij leg.). 

SUMMARY 
List of rare or local Lepidoptera, met with in the last few years, several of which are 

new to the Dutch fauna, viz. Esperia sulphurella Fabricius, Dichrorampha alpigenana 

Heinemann, Catoptria conchella Den. & Schiff., and Ectomyelois ceratoniae Zeller. 
Melissant, Plein 7. 

MEDEDELING VAN DE BIBLIOTHEEK 

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft goedgevonden dat de 

verzending van boeken en tijdschriften ten behoeve van het leenverkeer van de N.E.V. 

voortaan mag worden verzorgd door de postkamer van de Universiteit. De porti komen voor 

rekening van de Universiteit. Voor de bibliotheek betekent dit een aanzienlijke vereen¬ 

voudiging van de administratie. Voor de gebruikers van de bibliotheek betekent het een aan¬ 

trekkelijke verlaging van de kosten die verbonden zijn aan het per post lenen van werken uit 

de bibliotheek. 
Natuurlijk moeten bij retourzending de werken nog wèl door de lener worden gefrankeerd! 

(Waarbij ik er nog eens aan wil herinneren dat de boeken aangetekend, en vooral stevig 

verpakt moeten worden.) — W. N. Ellis. 
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De oekologie van Bledius arenarius en B. subniger op het Oostvoornse strand 
(Coleoptera, Staphylinidae) 

door 

J. DEN HOLLANDER en J. C. A. VAN ETTEN 

Inleiding: 

Op het Oostvoornse strand komen van het geslacht Bledius Mannh. o.a. B. arenarius 

(Payk.) en B. subniger Schneider (Freude, Harde & Lohse, 1964) voor. Beide soorten 
gelijken morfologisch sterk op elkaar. De voornaamste veld-onderscheidingskenmerken 
zijn de grootte (subniger is groter dan arenarius) en de kleur van de dekschilden (bij 
arenarius geheel strogeel en bij subniger grauwgeel met zwarte randen). Beide soorten 
leven in zelf gegraven gangetjes in de grond en eten algen en wieren (Littel, 1973). 

Larsen (1936) heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de fauna en oekologie van 
tunnnelgravende kevers in diverse biotopen van Skallingen (Denemarken), waaronder 
het aldaar gelegen Noordzeestrand. 

Het Oostvoornse strand vertoont grote overeenkomst met het Noordzeestrand van 
Skallingen. Evenals daar is er op Oostvoorne een eerste en een tweede zandbank die 
bestaat uit een harde zandlaag; het zand in de eerste en de tweede slenk is, door de 
lagere en dus vochtiger ligging, zeer zacht. Boven de hoogwaterlijn is de bovenste 
zandlaag los en droog en hier en daar begroeid met Biestarwegras (Elytrigia juncea 

(L.)). Vlak boven de hoogwaterlijn bevindt zich veel grof materiaal als schelpen, stenen, 
e.d. (het schelpenstrand). Tussen de primaire duintjes (begroeid met Biestarwegras) en 
de voorduinen (2e strandvlakte) wordt het Oostvoornse strand intensief bereden door 
auto’s, m.n. in het toeristenseizoen (zie fig. 1). 

De belangstelling voor tunnelgravende kevergemeenschappen en voor het geslacht 
Bledius in het bijzonder neemt onder Nederlandse biologen de laatste ja ren toe, wel¬ 
licht mede veroorzaakt door het typische habitat waarin ze voorkomen. Zo bewerken 
J. Krikken (Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie, Leiden) en W. C. Boelens (Hen¬ 
gelo) het genus Bledius systematisch terwijl zowel aan de Vrije Universiteit (A. Littel) 
als aan de Rijksuniversiteit te Groningen (A. Zweep) de oekologie van Bledius en de 
levensgemeenschap waarvan Bledius deel uitmaakt, bestudeerd wordt. 

In het kader van de cursus Entomologie van het Laboratorium voor Experimentele 
Entomologie en het Instituut voor Taxonomische Zoölogie, afdeling Entomologie, Uni¬ 
versiteit van Amsterdam werd oriënterend onderzoek gedaan naar de verdeling van 
Bledius over het strand van Oostvoorne. Eind juni 1972 werden de voorkomende aan¬ 
tallen individuen bepaald langs een transect vanaf de zee tot aan de voorduinen (zie 
fig. 1, globale weergave). Eind juni 1973 werden op dezelfde plaats een aantal waar¬ 
nemingen betreffende het distributie-patroon en de activiteit van de betreffende soorten 
verricht. 

Aan de cursus namen deel: K. Bakker, Mej. A. van Buuren, W. Coester, Mej. J. 
Hazewinkel, J. Lourens, P. Oosterbroek, W. P. J. Overmeer en B. Post. 

Het biologisch station „Wevers duin” wordt hartelijk bedankt voor de geboden gast¬ 
vrijheid en hulp tijdens het onderzoek. 

I. Het transect van zee tot voorduinen. 
Langs dit transect werd, in 1972, om de 20 meter een oppervlakte zand van 1000 cm2 

tot een diepte van 15 cm afgegraven. Dit zand werd door een zeef (maaswijdte 0,50 
mm) met behulp van zeewater uitgewassen, waardoor de dieren achterbleven. De vol¬ 
wassen kevers werden geteld. De resultaten zijn weergegeven in fig. 1. Opgemerkt dient 
te worden dat bij dit onderzoek geen onderscheid gemaakt werd tussen Bledius arena¬ 
rius en B. subniger. 

Het bleek dat de grootste aantallen voorkwamen tussen de primaire duintjes en de 
voorduinen en met name op het niet bereden gedeelte van deze strandvlakte. Aan de 
zeekant van de primaire duintjes komen kleine aantallen voor tot ongeveer bij de hoog- 
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waterlijn. Zowel op het schelpenstrand als in de primaire duintjes zelf zijn de aantallen 
nog lager dan in de omringende gebieden. 

Deze situatie komt globaal overeen met de situatie die Larsen (1936) op het Noord¬ 
zeestrand van Skallingen vond. De dichtheden op Skallingen lagen echter aanzienlijk 
hoger dan op Oostvoorne. Larsen vond grootste dichtheden van enkele duizenden 
dieren per m2, op Oostvoorne bedroeg de hoogste dichtheid ongeveer 400 dieren per 
m2. 

II. Distributie-patroon op twee plaatsen op het Oostvoornse strand in 1973. 
De aanwezigheid van de kevers kan worden vastgesteld door het uitspoelen van zand 

alsmede aan het resultaat van hun graafactiviteit. Zij graven namelijk Y-vormige 
gangetjes in de grond. De openingen hiervan zijn met name in vochtig zand duidelijk 
te zien, vaak samen met hoopjes uitgegraven zand. 

A. In de tweede slenk, 25 m ten zuiden van paal 7/400(250) werd het aantal 
openingen van graafgangen per 100 cm2 geteld. Dit werd gedaan door een totale aan¬ 
eengesloten oppervlakte van 1 m2 te bemonsteren. Vrijwel op dezelfde plaats (15 m 
noordelijker) werd eveneens het aantal dieren per 100 cm2 bepaald. Hiertoe werden 
met behulp van een grondboor 50 aaneengesloten monsters (oppervlak 100 cm2, diepte 
5 cm) (zie later) gestoken en uitgespoeld in zee door drie zeven (maaswijdte resp.: 2,40, 
0,85 en 0,50 mm). 

B. Evenzo werden 25 monsters met een oppervlakte van 100 cm2 en 10 cm diep 
genomen op een plaats ongeveer 260 m vanaf paal 7/400(250) richting duinen, nl. bij 
paal 7/400(400). Deze monsters werden 10 cm diep gestoken, omdat eerder gebleken 
was dat op deze plaats de dieren dieper in het zand zitten. 

De situatie op beide plaatsen was zeer verschillend: plaats A was zeer nat (zout 
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water) en werd tijdens elke vloed volledig onder water gezet tot een diepte van onge¬ 
veer 1 m. Plaats B daarentegen werd normaal door het zeewater niet bereikt en daar 
het in lang niet geregend had was het zand daar erg droog, vooral het bovenste laagje 
van ongeveer 2 cm. 

De resultaten zijn weergegeven in Tabel 1. 

Tabel I: 

Dichtheid van Bledius op het Oostvoornse strand. 

A: bij paal 7/400(250) B: bij paal 7/400(400) 

variatie gemiddelde 
(m) 

variantie 

(s2) 

s2/m 

aantal gaatjes/100 cm2 
(A) 
aantal ind./100 cm2 

1—20 9,1 92,6 10,2 

(A) 
aantal ind./100 cm2 

0—11 5,3 35,0 6,6 

(B) 0—12 4,3 29,2 6,8 

De relatie tussen de variantie (s2) en het gemiddelde (m) geeft een indicatie ten aan¬ 
zien van het patroon van de verdeling van de aantallen over de verschillende monsters. 
Bij een random verdeling van de aantallen over de monsters is de variantie gelijk aan 
het gemiddelde (Poisson-verdeling): s2/m = 1. Wanneer de aantallen geaggregeerd 
voorkomen geldt s2/m > 1, en bij een volledig homogene verspreiding: s2/m = 0 (Lewis 
and Taylor, 1967). 

Zowel voor de gaatjes als voor de kevertjes geven de waarden voor deze maat de 
indicatie dat zij in clusters voorkomen (Tabel 1). 

Uitgaande van de veronderstelling dat op de plaats waar de gaatjes geteld zijn 
dezelfde dichtheid van de kevers voorkomt als op de plaats waar deze bepaald is 
(onderlinge afstand 15 m), is het aantal openingen van graafgangen per aanwezige 
kever te berekenen: 1,7. De afwijking van dit quotiënt van het getal 2 (geïnspireerd op 
de Y-vorm van de graafgangen: 2 openingen per gang) lijkt niet significant gezien de 
grote variatie in aantallen dieren per 100 cm2. Bovendien is een lagere uitkomst dan 2 
te verwachten, aangezien later onderzoek heeft aangetoond dat meerdere kevertjes ge¬ 
bruik kunnen maken van hetzelfde gangetje: uit één graafgang werden zelfs drie kevers 
uitgegraven! 

Interessant was het verschil in voorkomen van Bledius arenarius en B. subniger op 
de twee monsterplaatsen. Op de eerste monsterplaats (A), in de tweede slenk, werden 
in totaal 258 exemplaren B. subniger verzameld en slechts 4 exemplaren B. arenarius 

(-- 1,5%). Op de tweede, „droge”, monsterplaats (B) werden in totaal 7 exemplaren 
B. subniger verzameld en 101 exemplaren B. arenarius (= 93.5%). 

Bovendien was opvallend dat zich in het laatstgenoemde monster, in tegenstelling tot 
monster A, larven en weke ( = jonge) adulte kevers bevonden. 

Larsen (1936) vermeldt dat zowel larven als poppen niet in staat zijn overstromingen 
te overleven. In dat geval is het duidelijk dat in het gebied van monster A geen larven 
gevonden konden worden. In verband met het tevens voorkomen van weke (= jonge) 
adulte kevers is het echter aannemelijker, dat de kevers van monster A (.B. subniger) 

reeds eerder volwassen geworden zijn dan die van monsterplaats B (B. arenarius). 
Tevens bleek dat er verschil bestaat in diepte waarop beide soorten voorkomen in de 

twee monsterpunten. De monsters uit de tweede slenk (A) waren 5 cm diep en hierin 
bevond zich het merendeel van de aanwezige kevers, nl. 87% van het totale aantal 
wanneer tot op 12,5 cm diepte bemonsterd werd. Bij het tweede monsterpunt (B), hoog 
op het droge strand bij paal 7/400(400), bevond zich daarentegen slechts 14% van het 
totale aantal kevers in de bovenste 5 cm zand waarbij 10 cm diep werd bemonsterd. 
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In 1972 kwamen de grootste aantallen kevers voor tussen de primaire duintjes en 
het bereden strand: ongeveer 400 exemplaren per m2 (Fig. 1). In 1973 werd op deze 
plaats een dichtheid van gelijke grootte vastgesteld (430 exemplaren per m2, Tabel 1). 
In 1973 kwamen echter nog grotere aantallen voor in de tweede slenk (530 exemplaren 
per m2); hier was Bledius het jaar daarvoor niet aanwezig! Kwalitatieve waarnemingen 
verricht in het gebied tussen de tweede slenk en de primaire duintjes wezen uit, dat de 
situatie hier in 1973 wel overeenkwam met die in 1972. 

Het grote verschil tussen beide jaren betreft dus de aanwezigheid van grote aantallen 
B. subniger in de tweede slenk, in 1973. 

III. De activiteit van Bledius. 

Tijdens ons onderzoek op het Oostvoornse strand (in de week van 27 juni tot 4 juli 
1973) schoof de hoogwaterlijn duidelijk in de richting van de duinen op. Op het hoogte¬ 
punt van de springvloed, in de nacht van 2 op 3 juli, stond het gehele strand tot aan 
de voet van de duinen onder water. 

Op de ochtend van 30 juni 1973 was de aanwezigheid van Bledius op het strand van 
Oostvoorne niet alleen via de openingen van de graaf gangetjes vast te stellen, maar ook 
doordat grote aantallen kevertjes op het zand liepen of vlak boven de oppervlakte van 
het zand vlogen! Het activiteitspatroon van Bledius was dus totaal veranderd: tot dan 
toe waren geen bovengronds actieve exemplaren van Bledius waargenomen. 

Actieve dieren werden niet waargenomen in het gebied tussen de laagwaterlijn en de 
tweede zandbank, openingen van graafgangetjes werden in dit gebied evenmin gezien. 
Op de tweede zandbank, maar in veel sterkere mate in de tweede slenk, kwam Bledius 

in zeer grote aantallen voor, zowel lopend als vliegend. De vliegende exemplaren wer¬ 
den voornamelijk met de wind meegevoerd naar het noordoosten, de lopers begaven 
zich hoofdzakelijk in zuidwestelijke richting tegen de wind in. Graafgangetjes werden 
waargenomen vanaf het hoogste punt van de tweede zandbank. 

De grote aantallen actieve dieren kwamen voor tot zover de vloed over het zand¬ 
strand gekomen was, de piek lag echter duidelijk in de tweede slenk. 

Op het schelpenstrand kon de aanwezigheid van Bledius niet vastgesteld worden, 
daarna, in de eerste strandvlakte (zie Fig. 1), nam het aantal lopende en vliegende 
kevertjes weer toe vanaf ongeveer 20 m vóór de primaire duintjes, maar bereikte lang 
niet de aantallen als in de tweede slenk. Hier behoorden zij voornamelijk tot B. 

arenarius, in de tweede slenk en omgeving tot B. subniger. In het gebied vóór de 
primaire duintjes werden tevens een aantal graafgangetjes waargenomen. In de primaire 
duintjes daarentegen kon de aanwezigheid van graafgangen niet met zekerheid vast¬ 
gesteld worden, wel werden hier twee exemplaren van B. arenarius waargenomen. Met¬ 
een nà de primaire duintjes werden een aantal vliegende B. arenarius waargenomen 
alsmede een gering aantal gaatjes. Na ongeveer 5 m kwamen vrijwel geen actieve 
Bledius meer voor, maar nam het aantal graafgangen toe. Op het bereden strand wer¬ 
den hier en daar wat graafgangen en af en toe een actief exemplaar van B. arenarius 

gezien. 
Vergelijken we de situatie in het gebied van de tweede slenk met die in het gebied 

tussen de primaire duintjes en het bereden strand, dan zien we dat hoewel de absolute 
dichtheid in beide gebieden vrijwel even groot is (530 respectievelijk 430/m2) er niette¬ 
min een groot verschil bestaat wat betreft de bovengrondse activiteit. Mogelijkerwijs is 
de dagelijkse inundatie, tezamen met gunstig „vliegweer” (Tittel, 1973) in dit kader van 
belang. Na de zeer hoge vloed van 2 op 3 juli werd Bledius over het gehele strand, dat 
geheel overstroomd was geweest, waargenomen, zij het niet meer in zo’n grote dicht¬ 
heid als op 30 juni. 

IV. Veranderingen in de tweede slenk. 
Op 28 juni werden in de tweede slenk noch graafgangen, noch bovengronds actieve 

B. subniger waargenomen. Op 29 juni is de aanwezigheid van B. subniger duidelijk 
zichtbaar aan de vrij grote aantallen openingen van graafgangen. De kevers zijn echter 
niet bovengronds actief. Dat zijn ze wel de volgende dag, zaterdag 30 juni: grote aan¬ 
tallen lopende en vliegende dieren en grote aantallen graafgangen konden worden 
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waargenomen. Maandag 2 juli is de situatie v/eer totaal veranderd: zowel het aantal 
graafgangen, als het aantal bovengronds actieve kevertjes alsmede de dichtheid van B. 

subniger is zeer duidelijk gedaald vergeleken met de voorgaande dagen. Op dezelfde 
plaats als waar op 29 juni in de tweede kreek een monster genomen werd, werd nu in 
een monster ter grootte van 500 cm2 van 5 cm diep geen enkel exemplaar aangetroffen. 
Ook werden hier nu in het geheel geen graafgangen en actieve kevers waargenomen. 
40 m hoger het strand op, kwamen nu echter wel veel openingen van graaf gangetjes 
voor (ongeveer 10 per 100 cm2) en werden ook een aantal actieve B, subniger gesigna¬ 
leerd. De dichtheid op deze plaats bedroeg echter slechts 1,0 per 100 cm2 (25 monsters 
van 5 cm diep) (verg. Tabel 1). Opvallend was verder dat de mate van aggregatie aan¬ 
zienlijk minder was dan op 29 juni in de tweede slenk. 

Een en ander is weergegeven in Tabel 2. 

Tabel II: 

Veranderingen in dichtheid van Bledius in de tweede slenk. 
—: niet aanwezig + : aanwezig + + : veel aanwezig 

datum graaf gangetjes actieve dichtheid s2/m weer 
dieren per 100 cm2 

28/6 _ — koud, regen 
29/6 + — 5.3 6.6 koud, zon 
30/6 + + + + zwoel 
2/7 — —- 0.0 warm 
2/7 + + 1.0 2.1 *) 

*) deze monsterplaats was 40 m hoger het strand op gesitueerd dan de andere. 

In de loop van deze dagen zijn dus duidelijk veranderingen opgetreden in de graaf-, 
loop- en vliegactïviteit van B. subniger. Bovendien is de dichtheid en de mate van 
aggregatie veranderd (zijn de dieren weggevlogen en verspreid over het gehele strand?) 
en is de populatie B. subniger vanuit de tweede slenk het strand opgeschoven. 

V. Conclusies: 
1. Globaal bezien vertoonde de situatie langs het transect overeenkomst met die be¬ 

schreven door Larsen voor het Noordzeestrand van Skallingen. De verdeling van 
B. arenarius lijkt in beide jaren op het Oostvoornse strand gelijk te zijn. 

2. B. subniger overheerst duidelijk in dat deel van het strand dat dichter bij de zee 
ligt (vochtiger, zouter), B. arenarius overheerst hoger het'-strand op. Verdere ver¬ 
schillen tussen B. arenarius en B. subniger betreffen de diepte waarin de kevertjes 
in het zand zitten, de mate van bovengrondse activiteit en een mogelijk verschil in 
tijdstip van adult worden. In hoeverre deze laatste verschillen veroorzaakt worden 
door het verschil in standplaats is op dit moment nog niet duidelijk. 

3. Dichtheid en activiteit van B. subniger blijken zowel binnen een tijdsbestek van 
een week als van jaar tot jaar aan grote veranderingen onderhevig te zijn. 

Summary 

The present study on the ecology of Bledius arenarius and Bledius subniger on the 
Northsea shore at Oostvoorne (The Netherlands) has given some differences between 
the two species. 

B. subniger dominates in those parts of the beach which are closer to the tide-line, 
while B. arenarius dominates in the drier and fresher parts of the beach. However, in 
these localities, B. arenarius digs deeper funnels than B. subniger. 

Further differences between the two species concern the level of the overground 
activities and the period of the maturation moult. 

Densities as well as activities of B. subniger have clearly changed, both within the 
study period in 1973 and from 1972 to 1973. 
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Nieuwe bladwespen voor de Nederlandse fauna (Hym*, Symphyta) 

(Mededelingen over Symphyta no. 7 1)) 

door 

S. J. VAN OOSTSTKOOM 

Bij de verdere bewerking der Nederlandse bladwespen kwamen mij weer enige voor 
ons land nog niet eerder vermelde soorten en variëteiten onder ogen, die ik hieronder 
laat volgen. De gebruikte nomenclatuur is in overeenstemming met die van Benson 
(1951—’58); ook de volgorde der genera is aan deze auteur ontleend. 

Pamphilius alternans (A. Costa). (Pamphîliîdae-Pampliiliinae). 
Cadier, L., 17.V.1973, 1 $, leg. Van Aartsen (colL Van A artsen) 
Een overzicht van de ie Nederland aangetroffen Pamphilius-soorten werd gegeven 

door Bareedrecht (1949: III). Door hem werden 9 soorten vermeld. Zelf (1973: 2) koe 
ik daaraan nog een tweetal toevoegen, zodat met P, alternans erbij thans 12 Pamphilius- 
soorten uit ons land bekend zijn. 

Een uitvoerige beschrijving van het $ en het $ is te vinden bij Enslin (1917: 636). 
De soort komt volgens deze auteur en volgens Gussakovsky (1935: 177) voor in Midden» 
en Zuid-Europa en is bekend uit België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, 
Oostenrijk en Hongarije. 

Aprosthema tarda (Klug) var. fusicornis (C. G. Thomson). (Argidae-Sterictophorinae). 
Behalve een $ in de collectie Öudemans, door Six in de vorige eeuw te Driebergen 

verzameld en thans aanwezig in het museum te Amsterdam, zijn mij uit Nederland van 
A. tarda uit recente tijd twee $ $ bekend, beide verzameld door Van Aartsen, resp. op 
13.V.1968 te Kunrade, L. en op 22.V.1972 te Rijsbergen, N.-Br. (beide in col!, v. O.). 
Het dier van Six werd reeds door Öudemans (1894: 100) als Schizocera (= Aprosthema) 
tarda vermeld. Bij determinatie met de tabel van Conde (1934) moet dit exemplaar tot 
de typische vorm van deze soort worden gerekend. De beide door Van Aartsen ge¬ 
vonden dieren behoren volgens genoemde tabel tot de var. fusicornis (C. G. Thomson). 

Benson (1951: 30) geeft op dat de larven van Aprosthema-soorten, voor zover 
bekend, op Papilionaceae leven. Volgens Gussakovsky (1935) komt fusicornis voor in 
Zweden, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. 

Strongylogaster filicis (Klug). (Tenthredinidae-Selandriinae). 
Epen, L., 28.V.1911, 1 $, leg. Van der Beek (colL Mus. Amst.). 
Van het genus Strongylogaster Dahlbom, dat in de omgrenzing die Benson (1952) 

eraan geeft in Midden-Europa 8 soorten telt, zijn tot nu toe uit Nederland bekend S. 
lineata (Christ), S, macula (Klug), S. mixta (Klug) en S. xanthoceros (Stephens). Van 
deze 4 soorten is S. filicis direct te onderscheiden door de aanwezigheid van een dwars- 
ader in de anale cel van de voorvleugels, die bij de andere ontbreekt. 

De larve van S. filicis leeft op Pteridium aquüinum (L.) Kuhn. De soort komt voor 
in Noord- en Midden-Europa, oostelïjk tot de Oeral en in Japan. 

Brachythops wuestneii (Konow). (Tenthredinidae-Selandriinae). 
Norg, 13.VII.1966, 1 $, leg. Van Aartsen (colL v. O.). 
Deze soort vertoont grote gelijkenis met B. flavens (Klug). Benson (1952: 61) geeft 

een duidelijk overzicht van de verschilkenmerken van beide. De twee soorten zijn 
holarctisch; hun larven worden gevonden op Garex-soorten. Van B. flavens zijn mij de 
volgende Nederlandse exemplaren bekend: 

Woerdense Verlaat, 29.V.1967, 1 $, leg. Van Aartsen (colL v. O.); ’s-Hertogenbosch, 

*) No. 1: Ent. Ber. Amst. 27, 1967: 185—187; no. 2: lx. 28, 1968: 142—143; no. 3: 
lx. 28, 1968: 239—240; no. 4: Hatuurh, Maandbl. 61, 1972: 37—83; no. 5: Ent. Ber. 
Amst 33, 1973: 2—3; no. 6: Natura Amst. 71, 1974: 58—61. 
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1906, 1 $, leg. Kempers (coli. Mus. Amst.); Oisterwijk, 3.VIII.1895, 1 $, leg. Oude- 
mans (coll. Mus. Amst.); Best, 16.V.1967, 1 $, leg. Van Aartsen (coll. v.O.); Venlo, 
19.VIII...., 1 $, leg. Van den Brandt (coll. Mus. Amst.); Nuth, 11.VII.1876, 1 $, leg. 
Maurissen (coll. Mus. Amst.). 

Athalia Scutellariae Cameron (Tenthredinidae-Blennocampinae). 
Kwade Hoek (Goeree), vliegend boven Rubus, 20.VII.1969, 3 $ $, leg. Vroegindewey 

(col. V. O.). 
A. Scutellariae onderscheidt zich van de overige bij ons voorkomende Athalia- 

soorten doordat de klauwtjes aan de binnenzijde een kleine tand vertonen, die bij de 
andere soorten ontbreekt. Benson (1931) baseerde op grond van dit kenmerk het sub- 
genus Dentathalia. In zijn revisie van de Athaliini (1962) rekent hij A. Scutellariae, 
samen met A. cuspidata Benson uit Palestina en A. dimidiata Konow uit Transcaucasië 
tot de „group of scutellariae”. 

Van A. scutellariae onderscheidt Benson (1962) twee ondersoorten, nl. scutellariae en 
flammula (Zhelochovtsev). De eerste, waartoe onze exemplaren behoren, komt voor in 
Europa en West-Azië, de tweede is beperkt tot Oost-Siberië. 

De larven van onze ondersoort leven op Scutellaria galericulata L. en S. minor Huds. 

Van het geslacht Ametastegia A. Costa (Tenthredinidae-Blennocampinae) waren tot 
nu toe uit Nederland de volgende vier soorten bekend: A. equiseti (Fallén), A. glabrata 
(Fallén), A. pallipes (Spinola) en A. tener (Fallén). Hieraan kunnen er nog drie worden 
toegevoegd. Zij zijn met de tabel van Benson (1952: 90—91) goed van elkaar te onder¬ 
scheiden. 

De voor ons land nieuwe soorten zijn: 
Ametastegia albipes (C. G. Thomson). 
Fochtelo, gern. Ooststellingwerf, 21.VIII.1973, 1 $, leg. Van Aartsen (coll. Van 

Aartsen). 
Komt voor in Noord- en Midden-Europa en door noordelijk Azië tot in Oost- 

Siberië. De larve schijnt te leven op Populus tremula L. en op Salix. 

Ametastegia carpini (Hartig). 
Deventer, VII.1948, 1 $, leg. Betrem (coll. v. O.); id., 1—10.V.1949, 2 $ $, leg. 

Betrem (coll. v. O.); id., 13.V.1950, 1 $, leg. Betrem (coll. v. O.); Houten, VII.1861, 
1 $, leg. Wttewaall (coll. Mus. Amst.); Oegstgeest, tuin, 13.VII.1964, 1 $, leg. Van 
Ooststroom (coll. v. O.). 

Deze soort komt voor door een groot deel van Europa, zuidelijk tot in het Middel¬ 
landse Zeegebied en oostelijk door Noord-Azië tot in Oost-Siberië. De larve leeft op 
diverse Geramwm-soorten, o.a. op G. robertianum L., G. pratense L., G. sanguineum L. 
en G. sylvaticum L. De drie laatstgenoemde soorten werden in het jaar dat ik A. 
carpini in mijn tuin ving, daar gekweekt. 

Benson (1952: 91) vermeldde oorspronkelijk mannetjes en wijfjes van deze soort. Ook 
diverse andere auteurs doen dit. Later geeft Benson (1958, Suppl.: IV) echter op dat 
de soort parthenogenetisch zou zijn. Het komt mij echter voor dat de hierboven op- 
gesomde mannetjes van Deventer en van Houten zeker tot A. carpini moeten worden 
gerekend. 

Ametastegia perla (Klug). 
Apeldoorn, 21.VII.1907, 1 $, leg. Koornneef (coll. Mus. Amst.); Amersfoort, 

19.VII.1908, 1 $, leg. Van der Beek (coll. Mus. Amst.); Waarder, Z.-H., 27.VI.1970, 
1 $, leg. Van Achterberg (coll. v. O.); id., 11-12.VII.1971, 1 $, leg. Van Achterberg 
(coll. Van Achterberg). 

Deze soort heeft hetzelfde areaal als A. albipes. De larve is gevonden op Populus en 
Salix doch ook op Polygonum persicaria L. (Benson, 1952: 91). 

Allantus melanarius (Klug). (Tenthredinidae-Blennocampinae). 
Houthem, 3.VI.1895, 1 $, leg Oudemans (coll. Mus. Amst.); Eijsden, 14.VI.1907, 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 34, 1.IX. 1974 163 

1 9, leg. Kempers (coll. Mus. Amst.); Gerendal, L., 2.VI.1943, 1 9, leg. Van Oost» 
stroom (coll. v. O.). 

Deze in de Nederlandse literatuur, voor zover mij bekend, nog niet eerder vermelde 
soort komt door het grootste deel van Europa voor. De larve leeft op Cornus sanguined 

L. (Benson, 1952: 94). 

Eutomostethus ephippium (Panzer) var. ni grans Konow (Tenthredinidae-Blenno- 
campinae). 

Botshol, Utr., 25.VII.1964, 1 9, leg. Br. Virg. Lefeber (coll. v. O.). 
Terwijl typische exemplaren van deze soort een grotendeels rode thorax bezitten is 

deze bij de var. nigrans geheel zwart. Volgens Benson (1952: 99) komt in Zuid- 
Engeland in hoofdzaak de vorm met rode thorax voor, meer naar het noorden neemt 
var. nigrans in aantal toe, terwijl in Schotland de meeste exemplaren geheel zwart zijn. 
Bij ons is het hierboven genoemde exemplaar het eerste mij bekende met geheel zwarte 
thorax. 

Rhogogaster chamber si Benson (Tenthredinidae-Tenthredininae). 
Venlo, s. dat., 1 9, leg. Van den Brandt (coll. Mus. Amst., oorspronkelijk gedet. als 

Rh. picta Klug). 
Dit helaas sterk beschadigde exemplaar voldoet geheel aan de door Benson gegeven 

beschrijving. Rh. chamber si behoort, samen met de eveneens bij ons voorkomende Rh. 

genistae Benson en Rh. picta (Klug) tot de „picta-groep” van het genus Rhogogaster. 

De soort is aangetroffen in Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en 
Oostenrijk (Benson, 1952: 120). De larve zou volgens Benson leven op Linum cathar- 

ticum L. 

Rhogogaster dryas (Benson). (Tenthredinidae-Tenthredininae). 
Houthem, L., VI.1894, 1 $, leg. Versluys (coll. Mus. Amst.). 
Deze Rhogogaster-soort vertoont grote gelijkenis met Rh. viridis (L.) en Rh. chloro- 

soma (Benson). Bij een kritisch onderzoek van al het onder deze namen in de Neder¬ 
landse collecties aanwezige materiaal zal zij misschien nog wel meer te voorschijn 
komen. Door de vorm van de aedeagus is zij met zekerheid van de beide andere ge¬ 
noemde Rhogogaster-soorten te onderscheiden en ook door de uiterst kleine pulvilli aan 
de tarsleden. 

Macrophya montana (Scopoli) var. scutellaris Enslin (Tenthredinidae-Tenthredininae). 
Bij deze variëteit is het schildje, dat normaliter zwart is, geel gevlekt. Dit schijnt hier 

te lande slechts zelden het geval te zijn. Tussen vele typische exemplaren bezit ik er 
slechts 3 uit Nederland van deze variëteit: Keutenberg, L., 1 9, 31.V.1943, leg. 
Holthuis & Vervoort; Venlo, 2 9 $ , 22.VI.1967, leg. Van Aartsen. 

Hoplocampa ariae Benson (Tenthredinidae-Nematinae). 
Vlodrop, 25.V.1973, 2 $ $, leg. Van Aartsen (1 ex. in coll. Van Aartsen, 1 ex. in 

coll. v. O.). 
De beide dieren van Vlodrop behoren zeer waarschijnlijk tot deze soort. Er zijn 

echter een paar afwijkingen van de door Benson (1958: 151) vermelde kenmerken. Zo 
zou volgens hem aan de zijkanten van het achterlijf op het derde tot zesde tergiet een 
zwart vlekje voorkomen. Onze exemplaren vertonen die vlekjes ook, doch ook op het 
tweede tergiet. Verder zijn de naden op het metanotum volgens Benson bij het 
mannetje min of meer zwart, wat bij onze dieren niet het geval is. 

De soort zou behalve in Engeland voorkomen in Midden Europa. De larve zou leven 
in zich ontwikkelende vruchten van Sorbus aria L. en misschien ook wel in die van 
andere Sorbus-soorten. 

Hoplocampa rutilicornis (Klug). (Tenthredinidae-Nematinae). 
Norg, 9.V.1967, 1 $, leg. Van Aartsen (coll. v. O.); De Steeg, gern. Rheden, 

10.V.1969, 1 $, 2 9 9, leg. Van Aartsen (coll. v. O.); Cadier, L., 20.IV.1972, 1 $, leg. 
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Van Aartsen (coll. v. O.); Limbricht, L., 14.IV.1972, 1 $, leg. Van Aartsen (coll. v. O.). 
Deze soort is van de veel erop gelijkende, reeds in ons land aangetroffen H. chrysor- 

rhoea (Klug) direct te onderscheiden o.a. door het zwarte abdomen, dat alleen aan het 
uiteinde aan de onderzijde geel is; bij H. chrysorrhoea is de onderzijde geheel geel. 

H. rutilicornis komt in het grootste deel van Europa voor. De larve leeft evenals die 
van H. chrysorrhoea op Prunus spinosa L. doch ook wel op gekweekte pruimesoorten. 

Nematinus willigkiae (Stein). (Tenthredinidae-Nematinae). 
Naaldwijk, op Ainus, 17.VI.1957, 1 $ en 1 $, leg. Blokland (coll. v. O.); Waarder, 

Z.-H., 3 $9, resp. 11.VI.1970, 1.VL1971 en 21.VI.1971, leg. Van Achterberg (coll. 
Van Achterberg en coll. v. O.). 

Deze soort gelijkt veel op N. luteus (Panzer). Het $ verschilt van dat van laatst¬ 
genoemde soort o.a. door de bleke adering van het basale deel van de voorvleugels, 
door het ontbreken van puntjes op de basale tergieten en door het bezit van een kale 
plek op de mesopleuren juist boven de sterno-pleurale lijn. Bij N. luteus is de vleugel- 
adering donkerder, vertonen de basale tergieten in het midden puntjes en komt geen 
kale plek op de mesopleuren voor. 

De soort komt voor in het grootste deel van Europa. De larve leeft evenals die van 
N. luteus op Alnus. 

Summary 

Records of sawfies (Hyrn., Symphyta) new to the fauna of the Netherlands: Pam- 

philius alternans (A. Costa), Aprosthema tarda (Klug) var. fusicornis (C. G. Thomson), 
Strongylogaster filicis (Klug), Brachythops wuestneii (Konow), Athalia Scutellariae 

Cameron, Ametastegia albipes (C. G. Thomson), A. carpini (Hartig), A. perla (Klug), 
Allantus melanarius (Klug), Eutomostethus ephippium (Panzer) var. nigrans Konow, 
Rhogogaster chamber si Benson, Rh. dry as (Benson), Macrophya montana (Scopoli) var. 
scutellaris Enslin, Hoplocampa ariae Benson, H. rutilicornis (Klug), and Nematinus 

willigkiae (Stein). 
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NORDMANNIA ACACIAE FABRICIUS (LEP., LYCAENIDAE). De heer W. L. 
Blom maakte me opmerkzaam op een vervelende fout in „Elseviers Vlindergids”. Op 
p. 275 staat dat het wijfje een zwarte haarbos bij de binnenrandshoek heeft. Dit moet 
zijn: aan het uiteinde van het abdomen. Bij plaat 50 op p. 323 staat het goed. — Lpk. 
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Studies on Cynipidae Alloxystinae 
4. Alloxysta macrophadna (Hartig, 1841) and Alloxysta brassicae 

(Ashmead, 1887) 

by 

H. H. EVENHUIS 
Institute of Phytopathological Research (1PO), Wageningen 

Alloxysta macrophadna (Hartig) 

Xystus macrophadnus Hartig, 1841, Z. Ent. Germ. 3, p. 352, $ . 

Alloxysta scutellata Kieffer, 1902, Buil. Soc. Hist. nat. Metz, 

2 Sér., Tome 10, 22 cah. p. 9—10, $ $, new synonym. 

In the Hartig collection there are five specimens indicated as Xystus macrophadnus, 

mounted on two pins. One pin bears one female specimen, glued on a small white 

triangular piece of paper; it is labelled with Hartig’s handwriting “macrophadnus m”. 

The other pin bears four specimens, each glued separately on a small white triangular 

piece of paper. From the top downwards there is a female, a male and two females. 

The third specimen resembles the separate one and I accept it as belonging to the 

same species. The other three no doubt belong to one or more different species. 

Hartig’s original description is short; he mentions: “. . . .capite ... .rufis”. As the 

two specimens in question have a distinctly red head while this is more darkened in 

the three others, I consider the former two to be the syntypes, and I herein designate 

the female mounted singly as the lectotype of Xystus macrophadnus Hartig. 

Kieffer (1902 b) and Dalla Torre & Kieffer (1910) give in their keys as a differ¬ 

entiating character for Alloxysta macrophadna, that the radial cell is not only open at 

the wing margin, but also at its proximal end. This character may refer to specimens 

of Marshall’s collection that were seen by Kieffer, for in his table of 1902 he adds: 

“Collection du Rév. Marshall”. The Hartig types do not however show this character, 

nor do any earlier authors mention it (Jansson, 1950). 

As Kieffer’s conception of Alloxysta macrophadna (Hartig) was wrong, it is not 

astonishing that he described the real Alloxysta macrophadna under the new name 

Alloxysta scutellata Kieffer, 1902 (Kieffer, 1902 a). Mr. F. Barbotin compared Kieffer’s 

types, that are in the Museum of Amiens (Dessart, 1969), with his own specimens 

reared from Acyrthosiphon pisum (Harris) and found them conspecific. 

I have a number of specimens from the Netherlands that agree with Hartig’s types 

of Xystus macrophadnus. One of these was reared from a mummy of Acyrthosiphon 

pisum on Trifolium pratense. Furthermore I received a number of the same species 

sent to me by Mr. F. Barbotin, as already mentioned, who reared them in France from 

mummies of Acyrthosiphon pisum on Medicago sativa through the primary parasite 

Aphidius ervi Haliday. I also have quite a number of specimens from Dr. M. Boness, 

who reared them from the same hosts on cultivated Medicago sativa in West Germany. 

Stary (1962) mentions Alloxysta scutellata as a hyperparasite of Acyrthosiphon ono- 

brychidis (Boy.) (— A. pisum) through Aphidius ervi on lucerne in Czechoslovakia. 

It may thus be concluded that Alloxysta macrophadna is a common hyperparasite 

of Acyrthosiphon pisum through Aphidius ervi in Western and Central Europe. It 

seems especially to have been reared from that aphid on cultivated Medicago sativa. 

Morphological characters 
Antennae in the male with segments 4 and 5 distinctly curved (Fig. 1). Pronotum 

covered with a rather dense pubescence along its front edge and less densely, with 

longer and thinner hairs, on the rest of its surface, except for a narrow median band 

which is bare and the posterolateral corners which are almost bare (Fig. 2). Fore-wing 

with radial cell open at its front margin; distal part of radial vein long, curved and 

ending bluntly before the front edge of the wing at a distance which is about equal to 
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Fig. 1—3. Alloxysta macrophadna (Hartig): 1. Antenna (5), first six segments, 2. 

Pronotum ((5 9 )• The figure was prepared after a microscopical slide, so that the sides 

are more or less curved upwards. The shape of the anterolateral corners is rather 

characteristic, but only to be seen in a microscopical slide, 3. Fore-wing ( $ $ ). 

Fig. 4. Alloxysta brassicae (Ashmead). Pronotum after a microscopical slide ($ $ ). 

the thickness of the vein (Fig. 3, arrow). Propodeum without keels, covered with long 

hairs all over its surface. 

Colour pattern 

Male and female: Head red, antennae reddish yellow, from the sixth segment 

darkened. Thorax black, tegulae reddish, legs reddish yellow, sometimes the last two or 

three tarsal segments darkened. Wings with dirty yellow veins. Abdomen black or 

blackish. 

Length male and female: 1.2—1.6 mm. 

This species may be easily recognized by its rather large size, its red head, its 

characteristically shaped radial cell and its almost wholly pubescent pronotum. 

Förster (1869) indicated it as the type-species of his genus Alloxysta. 

Alloxysta brassicae (Ashmead) 

Allotria brassicae Ashmead, 1887, U.S. Dep. Agric., Div. Ent. 14, p. 14, $9. 

Allotria victrix var. infuscata Kieffer, 1902, Bull. Soc. Hist. nat. Metz, 2 Sér., Tome 

10, 22 cah., p. 16, $ 9, new synonym. 

Since my paper in which I discussed Alloxysta infuscata (Kieffer) (Evenhuis, 1972) I 

have had the opportunity to study two types of Allotria brassicae Ashmed housed in 

the National Museum of Natural History at Washington, U.S.A. Ashmead (1887) 

mentions that they were reared from the cabbage aphid, Aphis brassicae L. (= Brevi- 

coryne brassicae (L.)), in Florida. He reports that Trionyx rapae Curtis (= Diaeretiella 

rapae (MTntosh)) was reared from the same aphid. Thus I accept that Ashmead’s 

Allotria brassicae is a hyperparasite of Brevicoryne brassicae through the primary 

parasite Diaeretiella rapae. 
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Ashmead’s description does not fit the two types very well. As 1 have pointed out 
(Evenhuis, 1972), the description suggests that the species is a Phaenoglyphis. I do not 
understand what Ashmead means with “parapsides distant”, as I fail to see any indica¬ 
tion of parapsidal furrows in the types* Neither do I see that the transverse groove at 
the base of the scuteilum is deeper than in other Alloxysta species. It is evident that 
the species belongs to the genus Alloxysta. 

Though Ashmead described the male and the female, the two specimens I have seen 
and which seem to be the only types of this species present in the Museum in Washing¬ 
ton, are females. Both have been glued on the tip of a small white triangular piece of 
cardboard. The colours of head, thorax and abdomen have changed from black, 
mentioned in the original description, to red brown, but this is not surprising since the 
two specimens have been preserved for almost one century. They are a little smaller 
than the specimens, reared from the cabbage aphid, in my collection. 

Mr. F. Barbotin has compared my specimens reared from Brevicoryne brassicae with 
Kieffer's types of Allotria victrix var. infuscata and found them to belong to the same 
species. Since the two Ashmead types resemble in other respects my specimens as to 
the shape of the radial cell, the antennae, the propodeum and especially the pubescence 
of the pronotum (Fig. 4), I consider them, as conspedfic with Alloxysta infuscata 

(Kieffer), which makes the latter name a junior synonym. 
Both types bear a white label with “Jackson Fla” and another with “Collection 

Ashmead”. Furthermore each bears a red label with “Type No. 2845 U.S.N.M.” and 
“Type No. 2846 U.S.N.M,”, respectively. I selected the latter specimen, which also 
bears a label with handwritten “Allotria brassicae Ashm”, as the lectotype, because it 
is the best mounted and best preserved of the two. It is undamaged. 

I have received a large number of Alloxysta specimens from Prof. Dr. H. Schmut- 
terer, reared as hyperparasites from the cabbage aphid in Kenya, Africa. They belong 
no doubt to the same species. Dr. P. Stary informed me that Diaeretiella rapae was the 
primary parasite in this case. Furthermore Dr. Stary sent me two males and two 
females of Alloxysta brassicae which were reared from Brevicoryne brassicae on 
cabbage through Diaeretiella rapae at Llianga, Angola, Africa. These observations seem 
to confirm that Alloxysta brassicae has been spread, together with Brevicoryne 

brassicae and Diaeretiella rapae, throughout the world where cabbage is grown. 

I am indebted to Mr. F. Barbotin, Poitiers, France, for informations on Kieffer’s 
types, to Mr. E. Diller, Munich, West Germany, for loan of Hartig’s types, to Dr, P. D. 
Hurd Jr., Washington, U.S.A., for loan of Ashmead’s types, to Dr. I, Quinlan, London, 
England, and Prof. Dr. J. T. Wiebes, Leyden, for reading the manuscript critically, and 
to Mr. F. Barbotin, Dr. M. Boness, Leverkusen, West Germany, Prof. Dr. H. Schmal- 
terer, Giessen, West Germany and Dr. P. Stary, Prague, Czechoslovakia, for furnishing 
specimens of Alloxystinae. 

Summary 

The identity of two species is discussed, viz. Alloxysta macrophadna (Hartig), which 
is a hyperparasite of Acyrthosiphon pisum through Aphidius ervi, and Alloxysta 

brassicae (Ashmead) with a worldwide distribution just like its hosts Brevicoryne 

brassicae and Diaeretiella rapae. 
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Anoplius alpinobalticus Wolf in Nederland (Hymenoptera, Pompilidae) - Tijdens onze 

laatste zomervergadering te Venlo (16.VI. 1973) ving ik in de eerste zandgroeve een serie 

zwarte spinnendoders van het genus Anoplius. Een $ van die serie plaatste me voor een 

raadsel: duidelijk gesteelde derde cubitaalcel en borstelige beharing op de sternieten. 

Na controle door Heinrich Wolf te Plettenberg (Westf.) bleek het hier om alpinobalticus 

te gaan. De auteur was zeer verheugd en verbaasd. Van de soort waren slechts zes $ $ en 

elf $ $ bekend van Finland, enkele bergen rondom de Povlakte, Straatsburg en Harbin 

(China). 

Zie H. Wolf, 1972. Hymenoptera: Pompilidae, Ins. Helv. 5: 153 en 156. 

Br. Virgilius Lefeber, Maastricht, Brusselsestraat 38. 

ESSEN, A. VAN, DE CHLOROCOCCALES, EEN BELANGRIJKE ORDE VAN 

GROENWIEREN. 

Wetenschappelijke mededelingen van de K.N.N.V. nr. 100, 88 pagina’s, 116 figuren; 
februari 1974. 

Het onderwerp van deze W.M. ligt buiten het terrein van de entomologie, maar ik 

vermeld toch de publikatie ervan, want het is de honderdste van deze unieke serie 

meest korte verhandelingen over natuurhistorische onderwerpen. Het is dit keer een 

echt feestelijke W.M. met maar liefst 116 prachtige figuren naar pentekeningen van de 

auteur. Fig. 14 is als titelvignet ook gekleurd afgebeeld en dezelfde fraaie groene kleur 

is gebruikt voor de titels van de hoofdstukken. De prijs voor dit nummer is ƒ7,—- (voor 

leden K.N.N.V. ƒ 6,25). 

Ik ben ervan overtuigd dat ik uit naam van de hele N.E.V. spreek, als ik de redacteur 

van deze serie, de heer G. Houtman, van harte geluk wens met het succes ervan. Com¬ 

pleet is zij al lang niet meer te koop en diverse nummers beleefden al twee of meer 

drukken. 

Het mag nog wel eens vermeld worden, dat zowel redacteur als auteurs geen enkele 

vergoeding ontvangen. Al het geld dat uit de verkoop binnen komt, wordt onmiddellijk 

gebruikt voor nieuwe nummers. Hieronder volgt een lijstje van de nog verkrijgbare 

entomologische nummers (titels verkort) met de voor onze leden geldende voorkeurs- 

prijzen: 4 Oorwormen, 4de druk, ƒ 2,65; 13 Nederl. Spinnen, 3de druk, ƒ 2,50; 16 Luis- 

vliegen, 2de druk, ƒ 2,75; 18 Nederl. Bijen, 2de druk, ƒ 3,50; 30 Mieren, 2de druk, 

ƒ 3,50; 38 Dazen en Horzels, 2de druk, ƒ 2,25; 41 Nederl. Wolfspinnen, 2de druk, ƒ 3,—; 

62 Tenthredo ƒ 2,75; 64 Overzicht parasitaire Hymenoptera ƒ3,—; 66 Nederl. Lycaeni- 

dae ƒ 3,50; 67 Nederl. Wespen ƒ 3,50; 72 Vlooien Benelux ƒ 3,25; 77 Waterwantsen 

ƒ 4,25; 89 Nederl. Mineervliegjes ƒ 3,50; 91 Mijten 6,—; 92 Tabel orden en families 

Ned. ins. ƒ 5,—; 94 Bladmineerders bomen en struiken ƒ 4,50. 

Bestellen door overmaking bedrag op postrekening 13028, Bureau K.N.N.V., Hoog¬ 

woud (NH), onder vermelding van gewenste nummers. — Lpk. 
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Nachtvlindervangsten in midden Limburg 

door 

M. VAN DER DONK en C. OTTENHEIJM 

Herse convolvuli L. Eén exemplaar te Tegelen op 8.IX.1973. 

Pergesa porcellus L. Drie exemplaren te Vlodrop op 22 en 25.VI.1973. 

Hemaris fuciformis L. Een rups gevonden op Symphoricarpos orbiculaius te Steyl op 
1.XI.1971. De vlinder verscheen 14.VI.1972. 

Hybocampa milhauseri Fabr. te Belfeld een $ op 4.V.1973 en te Velden een Ç op 

9. VI.1973. 

Leucodonta bicoloria Den. & Schiff. Vier exemplaren in juni 1973 te Vlodrop, drie 

te Tegelen op 26.VI en 19 te Belfeld in juni. 

Odontosia carme lit a Esper. Belfeld, 2.V.1973 één en 4.V.1973 zes. 

Dasychira fascelina L. Op 31.VII.1972 werd te Vlodrop een Ç gevangen. Uit de 

eitjes daarvan werden tien vlinders gekweekt, vijf ß <3 en vijf ÇÇ, die van 3.VII - 

10. VII.1973 uit de pop kwamen. Twee ÇÇ zijn opvallend licht van kleur, de andere 
exemplaren zijn normaal. 

Gastropacha quercifolia L. Twee stuks werden te Vlodrop gevangen, resp. op 25.VI. 
1972 en 20.VII.1973. 

Drepana curvatula Borkh. Eén exemplaar te Vlodrop op 16.VIII.1972. 

Dysauxes ancilla L. Nieuw voor de Nederlandse fauna! Op 3.VII.1973 werd te Tege¬ 

len een vers exemplaar gevangen. Ik (O.) hield de vlinder aanvankelijk voor een micro, 

al leek hij mij wel wat vreemd bij het opspannen. Van der Donk herkende het dier 

later echter onmiddellijk. In het omringende gebied is ancilla bekend van enkele spora¬ 

dische vangsten: in 1966 een <3 op het Deense eiland M0n, in de omgeving van Aken 

door Püngeler vermeld van Nideggen, in België enkele vangsten in de Ardennen, de 

meeste al zeer oud, de laatste ongeveer een halve eeuw geleden bij Pépinster. De kans 

dat de vlinder hier echt inheems zou kunnen worden is dan ook klein. 

Rebelia plumella Herrich-Schäffer. Van deze zeldzame soort ving ik (O.) 27.VII.1970 

een 3 aan de Meinweg. Volgens het achtste supplement van de Catalogus is dit het 

tweede uit Nederland bekende exemplaar. Door bemiddeling van de heer Lempke 
determineerde Dr. W. Dierl (München) het voor mij. 
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Hepialus humuli L. Een $ te Tegelen op 27.VII.1973. 

Rhyacia simuians Hufn. In 1971 werden drie stuks gevangen te Venlo, Tegelen en 

Beifeld. In 1972 was de soort gewoon: één te Belfeld op 17.VII, 60 te Vlodrop van 

20.VII - 4.VIII en nog één te Tegelen op 8.VIII. Maar in 1973 werd geen enkel exem¬ 

plaar gezien! 

Noctua janthina Den. & Schiff., f. latimargo Röber. Vlodrop, 10.VIII.1972 één. 

Paradiarsia glareosa Esp. Te Vlodrop drie op 10.VIII.1972 en zes op 5.IX.1973. 

Lycophotia molothina Esp. Eén te Vlodrop op 10.VIII.1972. 

Anaplectoides prasina Den. & Schiff. Een prachtig groen exemplaar te Vlodrop op 

22.VI.1973. 

Sideridis albicolon Hübner. Drie te Velden op 9.VI.1973. 

Heliophobus reticulata Goeze. Telkens één te Vlodrop op 26.VI.1972, te Velden op 

29.VI.1973 en te Tegelen op 3.VII.1973. 

Mamestra brassicae L. Een exemplaar waarvan beide achtervleugels te klein zijn te 

Belfeld op 6.IX.1972. 

Mythimna turca L. Zowel in 1972 als in 1973 was deze in juli en augustus talrijk te 

Vlodrop. 

Mythimna sicula Tr. In 1972 telkens één te Blerick op 29.VI, te Velden op 7.VII en 

te Vlodrop op 21.VII; in 1973 één te Vlodrop op 22.VI. 

Conistra rubiginosa Scop. (vaupunctata Esp.). Te Belfeld één op 5.IX.1972 en twee 
op 3.XII.1972. 

Omphaloscelis lunosa Hw. Eén te Vlodrop op 5.IX.1972. 

Acronicta euphorbiae Den. & Schiff. Twee te Meinweg op 22.V.7972. 

Callopistria juventina Cramer. Van 20.VII - 4.VIIL1972 kwamen negen exemplaren 

te Vlodrop op licht. 

Cosmia affinis L. Eén te Vlodrop op 18.VIII.1972. 

Actinotia polyodon L. Twee te Vlodrop op 10.VIII.1972. 

Mesoligia literosa Hw. Eén te Vlodrop op 21.VII.1972. 

Photedes minima Hw. Te Vlodrop op dezelfde datum. 

Celaena haworthii Curtis. Twee te Vlodrop op 10.VIII en 7.IX.1972. 

Eustrotia bankiana Fabr. Een bijzonder mooi exemplaar te Velden op 9.VI.1973, 

waarbij de witte lijnen slechts voor een deel aanwezig zijn, terwijl daarentegen drie 

witte vlekken scherp afsteken (zie foto). Dit zijn de tapvlek, de ronde vlek en de nier- 

vlek. De heer Lempke deelde ons mee, dat dit f. tripuncta löst is (1950, Ent. Z. Frankf. 

a. M. 60 : 30, fig. 2). De vorm is nieuw voor onze fauna. 

Macdunnoughia confusa Stephens. Telkens één te Belfeld op 7.IX.1973 en te Venlo 

op 8.IX.1973. 

Catephia alchymista Den. & Schiff. Eén te Linne op 3.VI.1972. 

Xanthorboe biriviata Bkh. Te Vlodrop zes in juli 1972 en te Tegelen één. 

Hor isme tersata Den. & Schiff. Vlodrop, 4.VIII.1972, één exemplaar. 

Melanthia procellata Den. & Schiff. Eén te Vlodrop op 3.VI.1973. 

Fig. 1. Dysauxes ancilla L. Fig. 2. Eustrotia bankiana Fabr., f. tripuncta löst. 
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Philereme transversata Hufn. Een vers exemplaar werd 9.VII.1971 te Velden ge¬ 
vangen. Voor zover ons bekend de eerste vindplaats in Limburg. 

Ligdia adustata Den. & Schiff. Twee te Vlodrop op 30.VI en 10.VIII.1973. 
Plagodis dolabraria L. Te Vlodrop twee op 22.VI en twee op 25.'VI. 1973; te Mein- 

weg één op 30.'VI. 1973. 

SUMMARY 

List of interesting captures of Macrolepidoptera in the centre of Dutch Limburg in 
the last few years. Dysauxes ancilla L. and Eustrotia bankiana Fahr, f. tripuncta löst 
(both figured) are new to the Dutch fauna. 

Ospel, Hennesweg 3; Steyl, Roermondseweg 126. 

Spinnen (Araneida) en een Hooiwagen (OpîMonîda) uit noordwest Overijssel 
door 

J. MEIJER 

Op 6 juni 1973 organiseerde de afdeling Noord-Nederland van de N.E.V. een 
excursie naar het landgoed „De Eese”, enkele kilometers ten noorden van Steenwïjk, en 
het natuurreservaat „De Weerribben”. Rij die gelegenheid werd een groot aantal spin¬ 
nen verzameld. De vangst was extra groot doordat veel teleurgestelde lepidopterologen 
hun aandacht, althans tijdelijk, verlegden naar de hun vreemde wereld van de spinnen. 

5s Morgens werden op de Eese spinnen verzameld tijdens een wandeling langs en 
door de bossen van het landgoed. 5s Middags werd een wandeling door de Weer¬ 
ribben gemaakt over het fietspad naar Kalenberg. Daar werden de meeste soorten 
verzameld op een drassig weilandje tussen elzenbos. 

Lijst van verzamelde soorten 
ARANEIDA 

DICTYNIDAE 
Dictyna arundinacea (Linnaeus); De Eese, ß en V, 

CLUB IONID AE 
Clubiona compta C. L. Koch; De Eese, ß en Ç; De Weerribben, ß. 
C. stagnatüis Kulczynski; De Weerribben, ß en j. 

THOMISIDAE 
Philodromus aureolus (Clerck); De Eese Ç. 
P. aureolus caespiticolis Walckenaer; De Eese, ß. 
Xysticus ulmi (Hahn); De Weerribben, ß en Ç. 

SALTICIDAE 
Evarcha falcata (Clerck); De Eese, ß en twee ÇÇ. 

LYCOSIDAE 
Par dosa amentata (Clerck); De Eese Ç met cocon; De Weerribben, Ç. 
P. lugubris (Walckenaer); De Eese, ß, Ç en Ç met cocon. 
P prativaga (L. Koch); De Weerribben, ß. 
P. pullata (Clerck); De Eese, ß. 

Pirata hygrophilus Thorell; De Weerribben, twee ß ß en drie ÇÇ. 
P. latitans (Blackwall); De Weerribben, twee (5 ß en Ç. 
Trochosa ruricola (Degeer); De Eese, Ç met cocon. 
T. terricola Thorell; De Eese, Ç. 
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THERIDIIDAE 
Rohertus lividus (Blackwall); De Weerribben, Ç. 
Theridion pallens Blackwall; De Eese, twee ÇÇ. 
T. sisyphium (Clerck); De Weerribben, 3. 
T. vittatum C. L. Koch; De Weerribben, 3. 

TETRAGNATHIDAE 
Pachygnatha clercki Sundevall; De Weerribben, Ç. 
P. degeeri Sundevall; De Eese, Ç. 
Tetragnatha extensa (Linnaeus); De Weerribben, 3 en twee ÇÇ. 
T. montana Simon; De Eese, 3 en twee ÇÇ; De Weerribben, twee 3 3- 

ARGIOPIDAE 
Araneus cornuius Clerck; De Weerribben, Ç. 
A. cucurbitinus Clerck; De Eese, Ç. 
Cyclosa conica (Pallas); De Eese, 3. 
Meta mengei Blackwall; De Eese, 3> De Weerribben, 3. 
M. segmentata (Clerck); De Eese, Ç. 

MICRYPHANTIDAE 
Cornicularia unicornis (O. P. - Cambridge); De Weerribben, 
Dicybium nigrum (Blackwall); De Weerribben, Ç. 
Diplocephalus picinus (Blackwall); De Eese twee 3 <31 De Weerribben, 3 en $• 
Dismodicus bifrons (Blackwall); De Eese, 3 • 
Entelecara erythropus (Westring); De Weerribben, drie 3 3 en twee $$• 
Gnathonarium dentatum (Wider); De Weerribben, 3 en twee ÇÇ. 
Gongylidiellum vivum (O. P. - Cambridge); De Weerribben, vijf ÇÇ. 
Gongylidium rufipes (Sundevall); De Eese, $; De Weerribben, Ç. 
Mier argus herbigradus (Blackwall); De Weerribben, 3- 
Minyrioloides trifrons (O. P. - Cambridge); De Weerribben, 3 en acht ÇÇ. 
Oedothorax tuberosus (Blackwall); De Weerribben, drie ÇÇ. 
Tapinocyba insecta (L. Koch); De Weerribben, Ç. 
Trachynella nudipalpis (Westring); De Weerribben, drie ÇÇ. 

LINYPHIIDAE 
Agyneta subtilis (O. P. - Cambridge); De Weerribben, twee 3 (5 en 2* 
Bathypliantes approximate (O. P. - Cambridge); De Weerribben, 3- 
B. gracilis (Blackwall); De Weerribben, drie 
B. parvulus (Westring); De Eese, 3 5 drie 
B. pullatus (O. P. - Cambridge); De Weerribben, 3 en ?• 
Lepthypliantes flavipes (Blackwall); De Weerribben, 3- 
L. t ene bricola (Wider); De Eese, 3* 
L. tenuis (Blackwall); De Eese, 
Linyphia clathrata Sundevall; De Eese, 3 en De Weerribben, 3 envier ÇÇ. 
L. impigra O. P. - Cambridge; De Weerribben, Ç. 
L. montana (Clerck); De Weerribben, twee ÇÇ. 
L. pusilla Sundevall; De Eese, Ç. 
Meioneta saxatilis (Blackwall); De Eese, 3* 

OPILIONIDA 
Platybunus triangularis (Herbst); De Eese, Ç; De Weerribben, twee ÇÇ. 

SUMMARY 

List of spiders (Araneida) and one harvestman (Opilionida) collected in the north¬ 
west corner of the province of Overijssel on June 6th, 1973. 

Grijpskerk 8058, Herestraat 56. 
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Typhloceras poppet (Siphonaptera) and other fleas from small mammals on 

the Dutch North Sea Island of Terschelling 

by 

ELISABETH VAN DEN BROEK *) and W. R. VAN MOURIK 1 2) 

INTRODUCTION 

During the period between 1966 and 1972, an investigation of the productivity of 

small mammals was undertaken on the Dutch North Sea island of Terschelling. This 

project was part of the International Biological Program in the Netherlands, and was 

carried out by the junior author of the present publication. 
The investigation involved the trapping of a large number of small mammals, 

especially long-tailed field mice. This offered a good opportunity to collect and study 

the ectoparasites of the field mouse on Terschelling in all seasons during a period 

covering several years. In the present publication, only the fleas of this host are 

considered, and some additional data are given on the fleas found on shrews in the 

same localities. 
One of our main objects in this study was the flea Typhloceras poppei Wagner, 

1903, which is found almost exclusively on the long-tailed field mouse. It has generally 

been reported to occur in very small numbers, but on Terschelling it appeared to be 

rather common. As samples were taken during all seasons, we were able to obtain 

a picture of the seasonal occurrence of this species. 

THE ISLAND OF TERSCHELLING 

Terschelling is an elongate island. Part of it is cultivated land, but more than 

half consists of sand dunes, dune valleys and sandy shoals, partly covered with 

vegetation and generally much exposed to the influence of the North Sea. The in¬ 

vestigation area was on the eastern part of the island while most of the localities 

are in the nature reserve „De Boschplaat”. 

A limited number of wild mammals now occur on the Island of Terschelling. 

Van Wijngaarden (1964) listed the following species: Erinaceus europaeus, Sorex 

araneus, Sorex minutus, Apodemus sylvaticus, Rattus norvégiens, Mus mus cuius, Orycto- 

lagus cuniculus, Mustela erminea. Of these, Rattus norvégiens has been exterminated 

since at least thirty years. Mus mus cuius occurs mainly in small numbers near houses, 

but a few specimens have been found in the nature reserve De Boschplaat, far from 

human dwellings. The increasing activity of tourists on the island will favour further 

distribution of this species. The other mammals mentioned can be found regularly 

on Terschelling, mainly in places covered by vegetation. 

As regards vegetation and climatological factors, the area under investigation 

showed a wide variation. Many collections were made behind the sandy dyke which 

protects the nature reserve against the North Sea, many others along a smaller dyke 

and in complexes of sand dunes on De Boschplaat as well as in the dunes and 

meadows surrounding the Biological Station on the edge of the reserve. On a few 

occasions traps were placed near the village of Midsland, in the western part of the 
island. The latter locality was rather dry old pasture land with several hedges of 

Alnus glutinosa. The localities around the Biological Station, covered with short 

grass or with Ammophila arenaria, are also rather dry. Those on the Boschplaat 

varied very much in humidity. This variation is related to type and density of the 

vegetation, and to the time of the year. Generally speaking, the soil on the Bosch¬ 

plaat is wet from September up to April, and dry during the summer. Nothing, how¬ 

ever, is known about the conditions deeper in the soil or in the nests of the hosts, 
where the fleas develop. 

1) Zoological laboratory, University of Amsterdam. 

2) I.B.P.-team, Terschelling (present address: Staatsbaan 19, 3761 Neerharen, Belgium). 
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Smit (1954) listened the fleas caught by him on Terschelling in June 1950. On 

Sorex araneus he found Palaeopsylla s. soricis and Doratopsylla d. dasycnema. On 

Apodemus sylvaticus, only Ctenophtalmus a. agyrtes was found, but Smit suggested 

that two more species might occur here on this host: Megabothris turbidus and 

Nosopsyllus fasciatus. The latter species was indeed found in 1967 on the field 

mouse by Dr. M. J. Cotton (Dundee), together with Typhloceras poppei (identified 

by R Smit). Megabothris turbidus has, however, not been found on Terschelling. 

MATERIAL 

The fleas have been identified by the senior author. Many of the males of Ctenoph- 

thalmus agyrtes were considered to be intermediate between the subspecies Ct. a. 

agyrtes and Ct. a. smitianus. No attempt therefore has been made to identify the 

specimens on subspecies level. Some of these are now in the collection of the 

British Museum (Natural History), London. The rest of the material will be kept in 

the collection of the Department of Entomology, Institute for Taxonomic Zoology, 

Amsterdam. 

TRAPPING METHODS 

The mice were caught at night in breakback traps. Because the study of ectopara- 

sites was of secondary importance, no attempts were made to collect with regular 

intervals. Mammals caught in one locality and belonging to one species were put 

together in one polythene bag. The contents of each bag were placed on a wire 

gauze over a dish containing alcohol 70% and a few drops of ether. The majority 

of the fleas was found in the dish after one hour, the remaining ones were collected 

from the hosts’ skins. The content of one bag will in the following be indicated as 

a ’’sample”. As the numbers of mice per sample varied between one and 50, no data 

can be given on the infection of each individual host, but the average numbers of 

fleas per mouse could be calculated. 

Fleas had ample opportunity to escape in the period between the moments of 

capture and of collection of the host. As has been done in similar studies, our 

results are presented here under the presumption that the percentages of fleas lost in 

each sample are about equal. 
In a few cases, life traps were used. There are no indications that this influenced 

the results very much, although of field mice caught in these traps more cases of 

straggling occurred than on mice caught in break-back traps. 

RESULTS 
Because data on numbers of fleas on individual hosts are lacking, the results 

cannot be compared directly with those of other authors. As regards general occur¬ 

rence and seasonal distribution of the various flea species, the numbers are sug¬ 

gestive enough to permit some conclusions. Howover, our methods of sampling have 

not been suitable for a statistical treatment of the results. 

FLEAS FROM Apodemus sylvaticus. 

Table I: Collections of Apodemus sylvaticus. 

1967 1968 1969 1970 1971 

total nr. of mice caught 75 169 106 189 308 

total nr. of samples 14 17 11 22 10 
nr. samples containing fleas 14 16 9 19 10 

total nr. of fleas 195 181 110 473 270 

(stragglers excluded) 

The mean numbers of fleas per host in positive samples vary from 0.20 tot 60.0 

(one single host found dead). In 44 out of 67 cases this number is 1.0 or larger. 
The six negative samples consisted of 2, 1, 6, 1, 2, 1 hosts respectively. Three of 

these are from one locality (Midsland) and were taken within a period of 35 days. 
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1. Typhloceras poppet Wagner, 1903. 
This species appears to be closely associated with Apodemus sylvaticus, and it is 

but rarely found on other species of the genus Apodemus (Peus, 1970; Smit, 1962). 

It is generally considered to be a ’’winter flea”. As shown in Table II, only a few 

T. poppet specimens were caught during the warmer months May-August: 20 host 

samples taken during that period yielded only four female T. poppet. Its numbers 

increase rapidly in September, and in October and November it is abundant, occur¬ 

ring in 100% of the samples. Both numbers and frequency decrease but slightly 

during winter and early spring, but in May the species disappears almost entirely from 

the host. 

Table II: Seasonal fluctuations of Typhloceras poppet from Apodemus sylvaticus on 
Terschelling (pooled data 1967-1971). 

month number of nr. with nr. with 7> 1 nr. of T poppei 

samples T. poppei T. poppei per host 6 5 % males 

I 5 4 3 18 25 42 

II 5 4 1 11 12 48 

III 9 7 2 21 23 48 

IV 7 6 1 14 25 36 

V 5 0 

VI 5 2 0 0 3 0 
VII 4 0 

VIII 6 1 0 0 1 0 

IX 6 4 2 15 15 50 

X 9 9 3 36 48 43 
XI 7 7 3 44 49 47 
XII 6 4 2 16 15 52 

Table III I ; Seasonal fluctuations of Typhloceras poppei from Apodemus sylvaticus 
in Western and Eastern Germany, based on data in Peus (1970). 

month number of nr. with nr. with 1 nr. of T poppei 
samples T. poppei T. poppei per host total (5 9 

I 4 1 0 1 0 i 
II 7 1 0 1 0 l 
III 13 1 0 1 1 0 
IV 6 2 0 6 2 4 
V 7 1 0 1 1 0 
VI 2 0 
VII 2 0 
VIII 20 2 0 4 1 3 
IX 25 11 1 34 7 27 
X 13 5 0 9 3 6 
XI 13 4 0 6 3 3 
XII 8 0 

It is interesting to compare these data on seasonal distribution to those obtained 

by Peus (1970). During a period of about 20 years, Peus made collecting trips through¬ 

out Western and Eastern Germany, and his data on T. poppei from A. sylvaticus have 
been tabulated by us in Table III. 

In 17 out of 48 positive samples (i.e. about one in three) from Terschelling, one flea 

or more per host have been collected, against one out of 28 in the German samples. 

In a suitable area, therefore, T. poppei can be regularly found on the body of its host 
during the colder part of the year. 
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As regards the flea’s sex ratio on the host, there seems to be a slight preponderance 

of females throughout the year on Terschelling. 

It has been suggested (Smit, 1962) that T. poppei is a typical nest flea. If so, it 

woud occur far more frequently and during a greater part of the year in the nests 

of Apodemus sylvaticus, than on the body of this host. These nests are dug out very 

deeply into the soil and seem to have a characteristic structure. Not many attempts 

have been made to examine their flea fauna. Peus (1970) inspected five nests in dif¬ 

ferent parts of Germany, in the months of August, September and October. In only 

one of these T. poppei was present with 23 specimens, alle nests contained Ct. agyrtes. 

Kaczmarska (1963) in an interesting study of the flea fauna of nests of A. sylvaticus 

in various regions in Poland, found T. poppei in 22 out of 50 nests, the maximal 

number of specimens in one nest being 43. The largest numbers were found during 

autumn: with averages of 8.0 fleas per nest in October and 5.7 fleas per nest in 

November. The adult fleas were not found during the summer months (1 May -1 Sep¬ 

tember), but only five nests were inspected during that period. The numbers of 

examined nests were distributed very unequally over the months of the year (see Table 

IV), and therefore this investigation is not necessarily conclusive regarding the seasonal 

distribution of T. poppei. 

Table IV: Fleas collected in nests of Apodemus sylvaticus in Poland, in 1959-1960. 
Summarized from tables 1 en 2 of Kaczmarska, 1963. 

period number of 

nests 

T. poppei 

found in 

total nr. 

of fleas 

total nr. 

of T. poppei 

I-II 1 1 108 25 (+ 4) 

III - IV 11 3 459 9 

V-VI 3 0 58 0 

VII - VIII 2 0 18 0 

IX -X 11 8 788 88 (+ 35) 

XI - XII 22 10 1441 101 (+ 15) 

During the present study no natural nests have been examined, but the nests of 

captive field mice have been inspected at irregular intervals. A few specimens of 

T. poppei were collected from these nests in October and November (24 and 1 res¬ 

pectively), but none in March, April and May. 

What causes the striking disappearance of T. poppei in spring is not yet known. 

The change might coincide with a change of behaviour of the host. On Terschelling, 

the host’s breeding period is from April up to September. During this time, nests are 

occupied either by solitary males or by females with young. In autumn, when the 

food becomes scarce, there is an enormous migration from the dunes into the culti¬ 

vated land, and the mice may also enter human dwellings. Later on, they settle down 

again in territories and more specimens may now occupy one nest. It is in this 

period (from late autumn up to the start of a new breeding period) that T. poppei 

is found in the largest numbers, in nests as well as on hosts. Physiological changes in 

the hosts, the presence of more hosts in one nest or a combination of both factors, 

might influence the life cycle of T. poppei, such in contrast to what is found regarding 

the two other flea species that occur on the same host on the Island of Terschelling. 

2. Ctenophthalmus agyrtes (Heller, 1896). 

This species is very common, and apparently well adapted to its main host on the 

island. The present data on this species are mainly of interest when compared to those 

of T. poppei. Ct. agyrtes is present in every positive sample collected between May 

and October, and in about 80% of the samples taken during the rest of the year. 
There is an indication that the intensity of the infection is lower in the period 

between 1 August and 1 January than otherwise, but the collected numbers are very 

variable. Generally speaking, Ct. agyrtes is far more numerous than T. poppei, except 
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during late autumn (October-December), when T. poppei often surpasses it regarding 

numbers as well as percentage of infection. In 34 out of 64 positive samples, one flea 

or more per host has been collected. 

Table V: Seasonal fluctuations of Ctenophthalmus agyrtes from Apodemus sylvaticus 

on Terschelling (pooled data 1967-1971). 

month number of nr. with nr. with ^ 1 Ct. nr. of Ct. agyrtes 

samples Ct. agyrtes agyrtes per host 6 s % males 

I 5 4 4 54 50 52 

II 5 4 3 18 28 39 

III 9 7 6 46 75 38 

IV 7 6 4 48 55 47 

V 5 5 4 15 27 36 

VI 5 5 3 41 42 49 

VII 4 4 3 26 19 58 

VIII 6 6 3 38 41 48 

IX 6 6 0 7 14 33 

X 9 7 2 23 41 36 

XI 7 7 2 24 47 34 

XII 6 3 0 4 6 40 

From the data presented in Table V it appears that more females than males of 

Ct. agyrtes are found. There is an indication that during midsummer the numbers 

are about equal, which would be in agreement with observations by Uimanen and 

Myllymäki (1971) on Ct. agyrtes jennicus in Southern Finland. 

Ct. agyrtes was also present in all five samples of straw etc. from artificial nests. 

When these nests were finally discarded, over 300 specimens were collected from the 

straw and from the 52 field mice then inhabiting the nests. Peus (1970) found the 

species in each of five examined nests of Apodemus sylvaticus, whereas Kaczmarska 

(1963) found it in 26 out of 55 nests. 

Table VI: Seasonal fluctuations of Nosopsyllus fasciatus from Apodemus sylvaticus 

on Terschelling (pooleddata 1967-1971). 

month 

I 

II 

III 
IV 

V 

VI 
VII 

VIII 

IX 

X 
XI 

XII 

number of nr. with nr. of N. fasciatus 
samples N. fasciatus (5 ? total 
5 1 i 0 1 
5 1 0 2 2 
9 2 2 3 5 
7 4 14 9 23 

5 3 0 1 1 

5 3 4 2 6 

4 2 2 1 3 

6 2 3 1 4 

6 1 0 1 1 
9 1 0 1 1 
7 2 1 1 2 
6 0 

3. Nosopsyllus fasciatus (Bose, 1800). 

Although the main hosts of this flea, Rattus norvegicus and Rattus rattus, have been 
exterminated on Terschelling, the flea can be found regularly, but in smaller numbers 

than the other two species. The tabulated data (see Table VI) suggest that the period¬ 

ical fluctuations in numbers are not in the first place caused by seasonal influences. 

During the total investigation period N. fasciatus was found in 20 out of 74 samples, 

but between January 1st and December 31st 1970 in 13 out of 22 samples. During that 
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year, circumstances seemed to be favourable for the other two species as well. It is 
possible that the house mouse, Mus musculus, also acts as a host of N. fasciatus on 
Terschelling. 

Excluding one sample collected in April 1970, when no less than 15 specimens were 
found on 21 field mice, the average number of specimens per positive sample was 1.9. 
The intensity of infection was rather low: only in one case (22-VI-1967) one flea per 
host was recorded. When all numbers for males and females collected during the in¬ 
vestigation period are added up, the sex ratio does not deviate much from 50% 
(27 males - 22 females). 

4. Stragglers. 
a) from shrews. 
Doratopsylla dasycnema was found in five samples, Palaeopsylla soricis in four. 

Generally, only one straggler was found in one sample. There was one exception: one 
sample yielded five D. dasycnema and two P. soricis, and circumstances in this case 
were such that a shrew may have entered and left the trap unnoticed. 

b) from birds. 
Ceratophyllus garci Rothschild, 1902, a flea which is said to occur in rather damp 

bird nests near the ground, was found on the long-tailed field mouse in three instances. 
Each time one female flea was collected. C. garei is common on the Frisian island of 
Vlieland (Van den Broek, 1970) and will most probably be so on Terschelling. This 
species has not been reported from Terschelling by Smit (1954). 

Considering the numbers of collected field mice (about 850), the numbers of flea 
stragglers found on them are very low (18 specimens). 

FLEAS FROM Sorex spp. 
The total number of shrews caught from 1967 up to 1971 was 30 (respectively: 14, 

4, 10, 2, 0). One of these had no fleas, the parasites of a second one were lost. One 
specimen was a pygmy shrew, Sorex minutus, the others all were common shrews, 
Sorex araneus. On both host species, Doratopsylla d. dasycnema. (Rothschild, 1897) 
and Palaeopsylla s. soricis (Dale, 1878) were found. The collected numbers of D. da¬ 

sycnema illustrate once more the surplus of males in this species: 38 males and 24 
females were found in 11 positive samples. For P. soricis the numbers are: 13 males 
and 19 females in 12 samples. The number of collected samples was 16. Mahnert (1971) 
has shown that seasonal fluctuations in numbers of both these species exist in the 
subalpine and alpine zones in Austria. Our data are too meagre to permit a comparison 
with those of Mahnert. 

Sorex araneus also harboured as stragglers two flea species from the long-tailed field 
mouse: Ctenophthalmus agyrtes (5 SS> 3 $$) and Typhloceras poppei (2 $ 

1 Ç). Of these, two and three specimens respectively were found on a shrew caught in 
a life trap. Most probably, these specimens had been left behind when the trap was 
visited by field mice before it was actually working. Ct. agyrtes, moreover, was the 
only species found in a nest of S. araneus built under the floor of a shed (1 (5, 8 Ç). 

SUMMARY 

Fleas were collected from the bodies of about 850 long-tailed field mice, Apodemus 
sylvaticus, caught in traps on the Dutch island of Terschelling between May 1967 and 
October 1971. Ctenophthalmus agyrtes was very common while Typhloceras poppei 

was found in rather high numbers when compared with data from elsewhere in Europe. 
In order to demonstrate seasonal fluctuations, the numbers of fleas caught per month 

have been tabulated. 
In addition, there are a few records of fleas from Sorex spp. 
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MICROLEPIDOPTERA PALAEARCTICA, herausgegeben von Dr. H. G. Amsel 
(Karlsruhe), Dr. F. Gregor (Brno) und H. Reisser (Wien). 4. Band, Phycitinae Trifine 
Acrobasiina. 1. Teilband der Phycitinae von R. U. Roesler (Karlsruhe), Textteil : 
1—XVI en 1—752, Tafelband, pi. 1—170, daarvan 1—38 gekleurd, 15.XII.1973. Verlag 
Georg Fromme & Co., Wien. Prijs voor twee delen bij subscriptie öS 4775,—. 

Voor een uitvoerig algemeen verslag van deze prachtige serie van monografieën over 
de Palaearctische Microlepidoptera moge kortheidshalve verwezen worden naar mijn 
besprekingen in deel 26 : 37 (1966) en in deel 29 : 20 (1969) van dit tijdschrift. Sinds¬ 
dien is de serie aanzienlijk gevorderd : thans ziet het monumentale vierde volume het 
licht, terwijl enkele volgende delen bij verschillende specialisten in gevorderde staat 
van bewerking zijn. Dit vierde deel is het dikste, al behandelt het slechts een onderdeel 
van de zeer soortenrijke onderfamilie der Phycitinae (Pyralidae), een aanwijzing hoe 
uitvoerig en minitieus deze behandeling geschiedt. Overigens is de opzet van het deel 
conform de voorgaande delen, zodat ook voor de beschrijving van de opmaak van het 
boek naar mijn bovengenoemde besprekingen mag worden verwezen. Ook dit volume 
is een geheel origineel werk, waarbij alle bestaande typen geraadpleegd zijn en afbeel¬ 
dingen worden gegeven van de genitalia van beide sexen. De eerste 38 platen zijn in 
kleur naar de meesterlijke aquarellen van Dr. Gregor en stellen alle palaearctische 
soorten en vele ondersoorten en formae voor in bewonderenswaardig detail. Een bij¬ 
zonder moeilijk werk, als wij bedenken, hoe weinig vaak de soorten van deze groep 
uitwendig onderling verschillen. 

Vergeleken met de vorige delen heeft volume 4 enkele verbeteringen ondergaan. Zo 
is een aparte lijst van gebezigde periodieken gegeven, terwijl alle literatuur volgens de 
afkortingen van de „World List” wordt geciteerd. De soorten van één enkel genus zijn 
nauwkeurig op schaal afgebeeld, om onderlinge vergelijking te vergemakkelijken. Pret¬ 
tig is een „faunistisch register”, een tabel-achtige voorstelling van het voorkomen van 
de soorten (in het tweede deel). Een zeer uitvoerige behandeling van de fylogenie der 
Phycitinae is zeer interessant. Het werk wordt besloten met een indrukwekkende litera¬ 
tuurlijst van 35 bladzijden. 

Wederom een prachtige monografie, product van een enorme arbeid en een nieuw 
pronkjuweel voor de literatuur van Microlepidoptera. Hulde aan de auteur, de uitgevers 
en niet in het minst — aan de financiers van dit waardevolle wetenschappelijke werk. 
— A. D. 
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Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius macedonicus subspec. nov. from 
Macedonia (Orthoptera, Acrididae) 

by 

FER WILLEMSE 
(Eygelshoven, The Netherlands) 

In 1965, the present author, accompagnied by his family, collected near Vratnica, a 
village in Jugoslav Macedonia, five males of a species of Stenobothrus, allocated 
preliminarily under eurasius Zubovskii. Attempts to find more material at the same 
locality in 1966 were poor (two males) and in 1969 (12.VII.) even unsuccessful. How¬ 
ever, in 1972 a series of 11 males and 16 females could be collected. After this material 
was compared both with nominate eurasius and its subspecies as well as with other 
species of Stenobothrus, is was apparent that our material did not agree with any of 
them. 

According to some of the hitherto used characters, the differences are important 
enough to consider the present material as a distinct species. However, I hesitate to do 
so. Some characters used in specific distinction (for instance fusion of the cubital veins) 
may vary in some populations to such a degree that they are no longer reliable and, 
in my opinion, appear to disagree with their, presumed, specific nature. Our material 
from Vratnica resembles much the eurasius-complex. Although the venation of the 
elytra is quite different, the present material is considered another component of the 
complex. I propose the name eurasius macedonicus. 

Distinction of this subspecies from nominate eurasius and its previously recognized 
subspecies is indicated as follows : 
a. Elytron (Fig. 5—7, 9—11): wider ($ 3.0—3.6 mm, $ 2.9—-3.6 mm), in the male 

reaching at least the apex of the hind knee; anterior margin distinctly curved; costal 
area (£ $ 0.4—0.5 mm) wider than the praecostal area ($9 0.3—0.4 mm); medial 
area wider ($ $ 0.9—12 mm); cubital veins from more or less fused to narrowly 
separate. Hind tibia red, orange or yellow (CSSR, Austria, USSR) ....... eurasius 

Zub., hyalosuperficies Vor., slovacus and bohemicus both Maran (key in Maran, 
1958). 

b. Elytron (Fig. 8, 12): narrower ( $ 2.6—3.0 mm, $ 2.4—2.7 mm), in the male 
reaching not beyond the apex of the hind knee; anterior margin less curved; costal 
area as wide as the praecostal area ($ 9 0.25 mm); medial area narrower ($ $ 
0.5—0.7 mm); cubital veins narrowly separate. Hind tibia orange red (Macedonia) 
....... macedonicus subspec. nov. 

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius macedonicus subsp. nov. 
(Fig. 1—4, 8, 12, 16) 

Material studied: $ holo-, $ allo-, 17 $ $ 15 9 $ paratypes, labelled: Jugoslavia 
(Makedonia) Vratnica (N. of Tetovo) 700 m, 23.VII.1972 (holo-, allotype, 10 $ 15 $) 
& 700 m, 1.VIII.1966 (2 $) & 600 m, 1.VIIL1965 (5 $), F. Willemse c.s. (author’s 
collection). 

Description 

$y f. 1—2. Comparatively robust, especially head and thorax. Antenna slightly 
shorter than the hind femur, apical segments slightly flattened and widened. Lateral 
keels of pronotum obtuse-angularly impressed. 

Elytron, fig. 12, reaching not beyond the hind knee, comparatively narrow (2.6—3.0 
mm), about 0.22 times as wide as long. Anterior margin fewly curved. Greatest width 
of the praecostal, costal and subcostal areas almost equal (0.25 mm). Radial vein 
straight. Medial vein, comparatively, little divergent from the radial vein. Medial area 
narrow (0.5—0.7 mm), greatest width about equal to the combined width of the costal 
and subcostal areas, being half the distance between the medial vein and the anterior 
margin of the elytron. First and second cubital veins parallel, usually separate, in some 
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Fig. 1—4. Stenobothrus (Stenobothrod.es) eurasius macédoniens sufosp. nov.: 1—2, male 
(1, holotype, 2, paratype); 3— 4, female (3, allotype, 4, paratype). 

specimens scarcely touching each other in the middle of their length. First cubital area 
narrow, but dearly present. 

Hind wing with the width just more than half the length, the medial vein unbranched 
and the medial area slightly wider than the radial area. 
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Tympanum, abdomen and legs as in the nominate subspecies. 
General colour as in nominate subspecies. Antennae straw-yellow or pale brown, 

apical segments distinctly infuscate. Head and thorax olivaceous green or brown. Head 
with a pair of brown postocular bands. Lateral keels of the pronotum straw-yellow or 
pale brown, narrowly bordered, on both sides, with velvety black. Abdomen orange 
red. Elytron brown with a white patch in the apical third and partly infuscate between 
the subcostal and second cubital veins, especially the medial area and the apical part 
of the radial area. Hind wing with the veins dark brown, the apical cels infuscate. Fore 
and middle legs brown. Hind femur brown, upper areas, usually, olivaceous green, the 
outer and inner medial areas with dark brown spots along the upper carinulae; prae- 
genicular part straw-yellow. Hind knee and tibial condylus blackish brown. Hind tibia, 
spines, hind tarsus and claws orange red; tips of spines and claws black. 

9, f. 3—4, as male, but larger. Antenna about half as long as the hind femur. 
Elytron, fig. 6, comparatively narrow (2.4—2.7 mm), not reaching the tip of the 
abdomen. Anterior margin almost straight, praecostal and costal areas as in the male. 
However, subcostal and radial areas narrower. Medial area as in the male, being as 
wide as the combined width of the praecostal and costal areas, but, unlike in the male, 
wider than half the distance between the medial vein and the anterior margin of the 
elytron, due to the narrower subcostal and radial areas. Cubital veins and cubital areas 
as in the male. 

Colouration as in the male, but the hind wing not or very slightly infuscate apically, 
the abdomen more cryptically brownish and the hind tibia less bright orange red. 
Measurements (length in mm): body $ 15.5—16.5, $ 20.0—23.0; pronotum $ 3.1—3.3, 
$ 4.1—4.3; elytron $ 12.1—12.8, $ 13.1—14.5; hind femur $ 10.7—11.1, $ 
13.8—15.2; antenna $ 8.6—9.0, $ 7.4—8.0. 

Distribution and habitat. Only known from the type-locality. This can be reached 
following the road between Tetovo and Urosevac. From Tetovo, the road runs north¬ 
wards, along the eastern slopes of the Shar Dagh massif. At about 25 km north of the 
centre of Tetovo, near the village Vratnica, the road ascends a little. The precise 
locality is the first group of stony hills at your right, where the road passes a brooklet. 
The habitat is dry and stony ground with sparse vegetation. S. eurasius macedonicus 

belongs to the early species, which disappear rapidly during the dry summer. It occurs 
together with Stenobothrus (s.str.) nigromaculatus (H.S.), stigmaticus (Ramb.) and 
graecus Ramme. 

Discusssion. The described material is characterized by the shape and venation of 
the tegmina, the length and the slightly clubbed apex of the antennae, the obtuse- 
angularly impressed pronotal lateral lobes and the red colour of the hind tibia. 
According to the venation of the hind wing, the material belongs to the subgenus 
Stenobothrodes Tarbinskii, 1948. In this subgenus, as far as 1 am able to trace, eight 
species and five additional subspecies are recognized: eurasius eurasius Zubovskii, 
eurasius hyalosuperficies Vorontsovskii, eurasius slovacus and eurasius bohemicus both 
Maran, tadzhicus Mistshenko, caucasicus Dovnar-Zapol’skii, w er tier i werneri Adelung, 
werneri iraniens and werneri sviridenkoi both Ramme, newskii Zubovskii, carbonarius 

(Eversman), rubicundulus and cotticus both Kruseman & Jeekel. 
After comparison of descriptions and material of these species and subspecies with 

our material, the latter belongs to the group of caucasicus, tadzhicus and eurasius. S. 

tadzhicus (studied after a paratypic pair), from Tadzhikistan, differs in the following 
characters: hind wing, although slightly, completely infuscate and venation of the 
medial area much sparser; elytron wider, anterior margin more curved, medial area 
wider and cubital veins strongly fused; pronotal lateral keels weakly, arcuately, 
concave. S. caucasius, from Transcaucasia, has the medial area of the elytron con¬ 
spicuously wider and differs from our material even more than tadzhicus. Evidently, the 
Vratnica material is most closely related to the eurasius-complex. Distinction is noted 
above. The distribution of the complex, as previously known, is discussed by Maran. 
The occurrence in Macedonia is rather isolated. Even the occurrence at the type- 
locality is quite so, as the present author, since 1963, collected material all over 
Yugoslavia and Greece without having met with the species elsewhere. 
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Fig. 5—8. Stenohothrus (Stenobothrodes) eurasius subspecies, male, hind wing: 5, 
eurasius Zub. (label in Russian, Mistshenko del:.); 6, slovacus Maran (Domica, 
9.VIII.1953, paratype); 7, bohémiens Maran (Mily, 19.VII.1957); 8, macedonicus subsp. 

nov. (paratype). 

Fig. 9—16. Stenohothrus (Stenobothrodes) eurasius subspecies, elytron: 9—12 male, 
13—16 female: 9 & 13, eurasius Zub. (label in Russian, Mistshenko det.); 10 & 14, 
slovacus Maran (Domico, 19.VII.1961, topotype); 11 & 15, bohemicus Maran ( $ Mily, 
19.VII.1957; $ Obliik, 4.IV.1956, paratype); 12 & 16, macedonicus subspec. nov. 

(paratype). 
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SKUHRAVA, M, & V. SKUHRAVY, GALLMÜCKEN UND IHRE GALLEN AUF 
WILDPFLANZEN. Die Neue Brehm-Bücherei 314, tweede druk, 1973, A. Ziemsen 
Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 118 pag., 95 fig., prijs 8 Oost Marken. 

In 1963 verscheen bij dezelfde uitgeverij de eerste druk van dit deeltje over gal- 
muggen en hun gallen op wilde planten. De tweede druk heeft hier en daar wat uit¬ 
breiding ondergaan. Zo is het aantal besproken galmugsoorten van 120 op ruim 200 
gebracht. Na aanwijzingen inzake het verzamelen en het opkweken van galmuggen 
volgt een indeling naar biotopen en plantengezelschappen, aangevuld met beschrij¬ 
vingen van de gallen en voorzien van gegevens over de biologie en de fenologie van 
hun verwekkers. In deze druk zijn hierna drie nieuwe hoofdstukken opgenomen. Ze 
zijn gewijd aan galmuggen van het hooggebergte, aan galmuggen die vanuit het zuiden 
naar Midden-Europa opdringen en aan bepaalde taxonomische en oecologische pro¬ 
blemen die zich bij de galmugstudie kunnen voordoen. Voor het laatste hoofdstuk 
heeft het door de auteurs verrichte onderzoek naar de soortechtheid van het geslacht 
Clinodiplosis en de oecologie van de op Pinus levende Thecodiplosis brachyntera 

model gestaan. Ter afsluiting volgen nog een literatuurlijst, een register van weten¬ 
schappelijke en Duitse plantenamen en een index van de behandelde galmugsoorten. 
Het aantal foto’s is van 85 op 95 gebracht, terwijl wederom een aantal goed uitge¬ 
voerde pentekeningen en grafische voorstellingen in de tekst zijn verwerkt. Op de 
thans gebruikte papiersoort komen deze afbeeldingen nog beter tot hun recht. De 
geplastificeerde omslag geeft het geheel een aantrekkelijk aanzien en het is door zijn 
bescheiden formaat gemakkelijk overal mee naar toe te nemen. Ondanks dit formaat 
zijn de auteurs er in geslaagd om over de meest voorkomende galmugsoorten een 
behoorlijke hoeveelheid wetenschappelijk verantwoorde informatie te verschaffen. De 
tekst is echter makkelijk leesbaar gebleven en vormt daardoor ook voor de niet- 
specialist(e) een unieke gelegenheid om zijn (haar) kennis van deze nog zo weinig 
beoefende tak van wetenschap te vergroten. — W. Nijveldt 



S'ŸS'.70&¥9JL 

£ £ / 

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN 
MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR 

DE NEDERLANDSE ENTOMOLOGISCHE VERENIGING 

Officiële afkorting (World List) : Ent. Ber., Amst. 

Deel 34 1 november 1974 No. 11 

Adres van de Redactie: 

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12 III, Amsterdam 1010 — Nederland 

INHOUD: A. W. P. MAASSEN, Vlindervangsten in 1973 te Posterholt (kasteel „Aer- 
winkel”) (p. 169). — H. TURIN, Over het karteren van invertebraten en het „European 
Invertebrate Survey” (p. 171). — G. DESCHKA, Neue Lithocolletiden von Zypern 
(Lepidoptera, Lithocolletidae) (p. 174). — J. P. VAN LITH, Notes on palaearctic Pseni- 
ni. V-VIII (Hymenoptera, Sphecidae) (p. 180). — Literatuur (p. 170, 184: B. J. LEMP¬ 
KE; p. 184: G. KRUSEMAN). — Korte Mededelingen (p. 173: Afdeling „Zuid-Hol- 
land”, Afdeling Noord-Holland, Gewijzigde openingstijd bibliotheek; p. 179: J. P. 
DUFFELS, Uyttenboogaart Eliasen Stichting; p. 183: Nieuwe aanwinsten voor de bi¬ 
bliotheek; p. 184: Personalia, B. J. LEMPKE). 

Vlindervangsten in 1973 te Posterholt (kasteel „Aerwinkel”) 

door 

A. W. P. MAASSEN 

Van begin juli tot medio oktober stond mijn vlinderval in de prachtige loofbossen 
van het kasteel „Aerwinkel” te Posterholt. Behalve ontelbare eiken groeien er allerlei 
andere boomsoorten, zoals haagbeuken, iep, beuk, ratelpopulier, wilde kers, esdoorn, 
wilde en tamme kastanje, wilg, els, enz. Op de wat drogere plaatsen grove den en spar. 
Sommige gedeelten van het bos zijn zeer nat, zodat men er zonder laarzen niet droog¬ 
voets doorheen komt. De struiketage is bijzonder goed ontwikkeld. Men vindt er haze¬ 
laar, sleedoorn, meidoorn, lijsterbes, vlier, braam, framboos, kamperfoelie, vuilboom, 
klimop, vogelkers, Gelderse roos, hondsroos, enz. 

De aansluiting voor de vanghak werd verkregen op huize „De Leygraaf”, zo ge¬ 
noemd naar het gelijknamige beekje dat aan de achterzijde langs het huis stroomt. Het 
ligt op een kleine open plek midden in het bos, geheel ingesloten door hoog opgaand 
geboomte. De reeën en fazanten zijn vanuit de woonkamer te bewonderen! 

De standplaats van de vanghak was niet ideaal; volgens mijn ervaring is de aanvlucht 
langs bosranden of op grotere open plaatsen in een bos het hoogst. 

Ongewoon massaal was Pleuroptya ruralis Scopoli (vertlcalis Den. & Schiff.). Van 
deze pyralide kwamen duizenden exemplaren in het vangapparaat terecht. Nachten van 
honderd tot zeshonderd stuks waren wekenlang normaal! 

De hoornaarwesp, Vespa crahro L., kwam zevenmaal uit de bak te voorschijn. Ook 
in het Munnicksbos, dat met de bossen van de Aerwinkel practisch één geheel vormt, 
verschijnt deze in ons land lang niet meer gewone wesp elk jaar op het vanglaken en 
de stroop. 

Vanaf deze plaats wil ik de heer en mevrouw Jansen nogmaals hartelijk danken voor 
hun welwillendheid en belangstelling en voor de wijze, waarop zij zorg droegen voor 
de lamp en de koffie! 

De volgende vermeldenswaardige soorten werden aangetroffen: 
Agrius convolvuli L„ op 29.IX een volkomen vers wijfje. 
Harpyia bifida Brahm en Harpyia furcula Clerck, van beide soorten enkele exem¬ 

plaren. 
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Gluphisia crenata Esper, vrij talrijk. 
Drymonia querna F., vier exemplaren. 
Tritophia tritophus Den. & Schiff, (phoebe Siebert), vijf exemplaren. 
Trichiura crataegi L., vier exemplaren op 21.VIII en twee exemplaren op 23.VIII. 
Drepana cultraria F., zeer gewoon. 
Roeselia albula Den. & Schiff., diverse exemplaren. 
Scotia puta Hübner, één exemplaar op 29.VIII. 
Noctua interjecta Hübner, diverse exemplaren. 
Paradiarsia glareosa Esper, één exemplaar op 19.IX. 
Amathes ditrapezium Den. & Schiff., vier exemplaren. 
Anaplectoides prasina Den. & Schiff., één exemplaar op 10.VII. 
Eurois occulta L., één exemplaar op 14.VII. 
Mythimna turca L., één exemplaar op 7.VII. 
Omphaloscelis lunosa Haworth, 21 exemplaren in september. 
Parastichtis suspecta Hübner, gewoon. 
Cirrhia aurago Den. & Schiff., slechts enkele exemplaren. 
Cirrhia ocellaris Borkhausen, als vorige soort. 
Enargia paleacea Esper, tientallen exemplaren. 
Cosmia affinis L., negen exemplaren tussen 26.VII en 5.VIII. 
Apamea scolopacina Esper, zeven exemplaren in juli. 
Photedes minima Haworth, één mannetje op 23.VII. 
Coenobia rufa Haworth, drie exemplaren. 
Macdunnoughia confusa Stephens, één vrij afgevlogen dier op 2.VIII en later zes 

kersverse dieren tussen 29.VIII en 19.IX. 
Parascotia fuliginaria L., gewoon. 
Trisateles emortualis Hübner, vrij gewoon. 
Scopula nigropunctata Hufnagel, diverse exemplaren. 
Xanthorhoe designata Hufnagel, gewoon. 
Thera variata Den. & Schiff., vrij veel exemplaren. 
Perizoma flavofasciata Thunberg, twee exemplaren op 5.VII. 
Chloroclystis v-ata Haworth, ongewoon talrijk. 
Minoa murinata Scopoli, twee exemplaren op 20 en 30.VII. 
Semiothisa signaria Hübner, enkele exemplaren. 
Semiothisa wauaria L., zeer talrijk. 
Anagoga pulveraria L., ongeveer 15 exemplaren van de tweede generatie. 
Apeira syringaria L., twee exemplaren op 5.VIL 
Selenia lunaria Den. & Schiff., 31 exemplaren. Selenia tetralunaria Hufnagel vloog 

in massale aantallen. 

SUMMARY 

Rarer or more local Macrolepidoptera, taken in the mothtrap at Posterholt, in the 
centre of Netherlands Limburg in 1973. 
Montfort (Lb.), Julianastraat 2. 

WIEBES, J. T. & J. DEN HOLLANDER, NEDERLANDSE WOLFSPINNEN 
(LYCOSIDAE EN PISAURIDAE). Wetenschappelijke Mededeling nr. 41 van de 
K.N.N.V., tweede druk, januari 1974. 

In 1962 verscheen de 12 pagina’s tellende eerste druk van deze W.M. De tweede 
druk bevat precies het dubbele aantal. Dat komt in de eerste plaats doordat de tekst 
geheel bijgewerkt is, de literatuurlijst is belangrijk uitgebreid en tenslotte worden 32 
verspreidingskaartjes gegeven, 29 van afzonderlijke soorten, één van het genus Dolo- 
medes, één van alle Lycosidae en één van alle Pisauridae. Er blijken ook hier weer 
enorme hiaten in onze faunistische kennis te zitten. Overigens sluiten deze kaarten 
voortreffelijk aan bij de bekende Belgische. Weer een heel fraaie W.M. — Lpk. 
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Over liet karteren van in vertebra ten en het ’European Invertebrate Survey’ 

door 

H. TURIN 
Instituut voor Oecologïsch Onderzoek 

In aansluiting op een artikel over de kartering van de Nederlandse carabiden (Ent. 
Ber., Amst. 34: 86—88, mei 1974), volgt nu een gedetailleerde beschrijving van de wijze, 
waarop de vangstgegevens genoteerd kunnen worden. 

Bij het verzamelen van faunistische gegevens betreffende invertebraten krijgen we al 
snel te maken met grote hoeveelheden informatie. Dit maakt mechanische verwerking 
noodzakelijk. Bij het ontwerpen van een administratiesysteem voor het „European 
Invertebrate Survey” (E.I.S.) werd daarom uitgegaan van de normale, bijna overal ter 
wereld gebruikte 80-koloms ponskaart. 

In elk van de 80 kolommen van de ponskaart kan naar wens een getal of een letter 
worden geponst. Zo’n ponsing is niets anders dan één of meerdere gaatjes in de betref¬ 
fende kolom. Een aantal samenhangende kolommen noemen we een rubriek. Een 
rubriek van 4 kolommen kan dus zowel een getal van 4 cijfers als een naam van 4 
letters omvatten. 

Bij de indeling van de ponskaart legt men de positie van de rubrieken op de kaart 

FiG 1 

FIG 2 

Fig. 1. Indeling van de ponskaart van het „European Invertebrate Survey” (INT). 
Onder de lijn de gewijzigde indeling als gebruikt voor de carabidengegevens. Toelichting 
zie tekst en tabel. 
Fig. 2. Een willekeurige „carabiden-kaart”. Toelichting zie tekst. 
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vast. Een bepaald onderdeel van de informatie, b.v. vangplaats of datum, wordt zo¬ 
doende altijd in dezelfde kolommengroep vastgelegd. Dit houdt in dat namen altijd in 
dezelfde kolom beginnen, en dat van getallen altijd de eenheden, tientallen etc., in 
dezelfde kolom terecht komen. Men mag dus ook nooit meer kolommen gaan ge¬ 
bruiken voor bepaalde informatie dan die ruimte, die de gebruikte indeling voor de 
betreffende rubriek toestaat. Te lange genus-, species- en plaatsnamen moeten dus 
worden afgekort. 

Om allerhande gegevens zo op te schrijven dat ze direkt geponst kunnen worden, is 
het verreweg het handigst om gebruik te maken van 80 kolom formulieren. Op deze 
formulieren worden de gegevens volgens de vastgelegde ponskaartindeling genoteerd. 
De ponskaart is dus in feite niet meer dan een tussenstap om de op 80 kolom formu¬ 
lieren genoteerde gegevens geschikt te maken voor computerverwerking. 

TABEL 

RUBRIEK KOLOM TOELICHTING INT CAR 

A 1 - 4 Orde- of Familienummer X X 

B 5 - 9 Genus/Speciesnummer X X 

C 10 Subspecies of aanvulling (nieuwe soort) X X 

D 11 - 23 Genusnaam X X 

E 24 - 35 Speciesnaam X X 

P 36 - 39 Gridaanduiding (aanduiding van 10 X 10 km-hok 

van het U.T.M.-gridsysteem) 

X X 

G 40 - 43 Geo-code (code voor provicie of gewest) X _ 

H 40 - 43 Terreinnummer (eventueel te gebruiken voor uit¬ 

breiding van het gridnummer, tot 5 X 5- of 1 X 

1 km-hokken) 

X 

I 44 - 66 Vangplaats X - 

J 44 - 60 Vangplaats (voor rubriek K met 6 kolommen in¬ 

gekort ) 

X 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

Q 

R 

61 

67 

- 66 

- 71 

72 

72 

75 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

Habitatgegevens (alleen gebruikt voor de gege¬ 

vens uit bronnen 3,4 en 5; zie rubriek Q) 

Datum (kolommen 67-68 = dag 01-31; kolom 69 = 

maand jan.=1 etc. sept.=9, okt.=0, nov.=11, 

dec.=12; kolommen 70-71 = jaar 1900 = 00 etc. 

data vóór 1900 alleen in kolom 71 één 0) 

Leg.nr. (aanduiding varzamelaar) 

Aantal (alleen gebruikt bij gegevens verkregen 

uit systematische bemonstering, vangblikken etc) 

Materiaal (kwaliteit: goed,gemiddeld,slecht) 

Status (inheems, import etc.) 

Bron (bij de carabidengegevens onderverdeeld in 

musea = blanko; particuliere coll. = 1; litera¬ 

tuur = 2; inventarisatieverslagen = 3; systema¬ 

tische bemonsteringen = 4; eigen waarn. = 5) 

Stadium of geslacht («?,?,£, ei, larve, pop, 

epiderm, skelet) 

Verwijzing naar verdere gegevens 

X 

X 

X 

Zie fig.1 en tekst. In de laatste kolom van deze tabel is aangekruist 

op welke van de twee ponskaartindelingen de betreffende rubriek van 

toepassing is. 
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Door voor het verzamelen van faunïstïsche gegevens in geheel Europa eenzelfde 
systeem te gebruiken wordt het mogelijk op eenvoudige wijze internationaal informatie 
uit te wisselen, en op den duur Europese verspreïdmgskaarten te vervaardigen. Het 
E. I.S. is een projekt v/aarvan dezelfde ponskaartindeling reeds in diverse landen in ge¬ 
bruik is. Ook in Nederland noteren diverse entomologen op deze wijze hun gegevens. 

Men kan zich echter voorstellen dat het voor bepaalde diergroepen wenselijk is meer 
en/of andere gegevens op te kunnen nemen, dan de indeling van de E.I.S.-kaart toelaat. 

Om in de kaarten voor de gegevens van carabiden habitatgegeveiis en aantallen op 
te kunnen nemen, was het noodzakelijk kleine wijzigingen aan te brengen ten opzichte 
van de oorspronkelijke E.I.S.-kaart. In fig. 1 en de bovenstaande tabel wordt duidelijk 
gemaakt hoe een en ander is opgelost, zonder de uitwisselbaarheid van de gegevens aan 
te tasten. 

De letters in Fig. 1 geven de rubrieken aan waarin de ponskaart is verdeeld. Boven de 
lijn. staat de indeling van de internationale E.I.S.-kaart (INT). Beneden de lijn de in¬ 
deling welke gevolgd is bij het verzamelen van de carabidengegevens (CAR). Rubrieken 
die in beide kaarten volkomen gelijk zijn worden met dezelfde letters aangeduid. Ver¬ 
klaring in de bovenstaande tabel. 

Fig. 2 geeft een voorbeeld van een willekeurige carabidenkaart te zien. (De rubrieken 
A, H, K, N, O en P zijn hier nog niet ingeponst of zijn niet van toepassing). 

Het ïs zeer wenselijk om een diergroep waarvoor men een dergelijke afwijkende in¬ 
deling hanteert, met een eigen ordenummer aan te duiden. Op grond van een dergelijk 
nummer is het mogelijk snel verschillend ingedeelde kaarten van elkaar te scheiden. 

Voor het maken van verspreïdmgskaarten zijn de belangrijkste rubrieken: genus en 
species, vangplaats, datum en bron. Veel interessanter wordt het echter wanneer men 
van de vangsten habitatgegeveiis, waardplanten, overwinteringsplaatsen etc. gaat 
noteren. Bij elkaar gebracht in een systeem als dat van het E.I.S. krijgen de waar¬ 
nemingen door vele entomologen afzonderlijk verricht, gezamenlijk een veel grotere 
wetenschappelijke waarde. 

Zij die mee willen werken aan het bijeen brengen van gegevens over invertebraten, 
kunnen zich voor inlichtingen v/enden tot een van de volgende personen. 
W'. J. Boelens, (Staphylinidae), Sikkelstraat 8, Hengelo (O.). 
J Krikken, Museum van Natuurlijke Historie, Leiden. 
B. L Lempke, Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Amsterdam (Lepidoptera). 
F. V. Stuivenberg, (Staphylinidae), Ypelobrïnk 82, Enschede. 
H. Turin, Instituut voor Oecoîogisch Onderzoek, Kemperbergerweg 11, Arnhem. 

AFDELING „ZUID-HOLLAND”. Behoudens bijzondere omstandigheden zal de 
afdeling nog vergaderen op 12 december 1974 in het Museum van Nat. Historie te 
Leiden, op 12 februari 1975 in de Rivièra-Hal, Diergaarde Blijdorp te Rotterdam, en op 
een nog nader te bepalen datum in april 1975 opnieuw in het Museum. 

Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur. 
Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de circulaire, welke inmiddels aan de mij 

bekende in Zuid-Holland woonachtige leden is toegezonden, Indien u deze circulaire 
niet mocht hebben ontvangen en hierop wel prijsstelt, dan kunt u alsnog een exemplaar 
bij mij aanvragen. 
I. A. Kaijadoe, afdelingssecretaris, Regentesselaan 16, Oegstgeest. 

AFDELING NOORD HOLLAND EN UTRECHT. De afdeling zal nog vergaderen 
op woensdag 13 november, donderdag 16 januari 1975 en woensdag 5 maart, telken? 
om 20.00 uur in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam, 
W. L Kabos, secretaris. 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJD BIBLIOTHEEK. De bibliotheek ïs geopend van 
9-12 en van 13-17 uur. De leeszaal blijft tussen 12 en 13 uur geopend. 
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Neue Lithocolletiden von Zypern (Lepidoptera, Lithocolletidae) 

von 

GERFRIED DESCHKA 

Phyllonorycter (= Lithocolletis) troodi spec. nov. 
Kurzdiagnose: Sehr ähnlich der Phyllonorycter endryella (Mann, 1855). Von dieser 

unterschieden durch die dunklere Grundfarbe, die nach vorne gebogene Mittelstrieme, 
das Basisfleckchen am Innenrand und das ’’Saumhäkchen”. Männliche Genitalien: 
Symmetrisch. Der basale Sockelfortsatz der Valven reicht bis % und trägt ein sich 
allmählich zuspitzendes Doppelband. Nach dem ersten Viertel der Valven ein Büschel 
schmal-lanzettlicher, schuppenähnlicher Haare. Uncusinnenseite mit feinen Borsten. 
Saccus mit einem dünnen cephalen Fortsatz. Ventrallappen schmal, spitz. 

Abb. 1. Phyllonorycter troodi sp. nov. Paratypus 

Holotypus ($): Stirn weiß. Stirnhaare oberseits rein weiß, unterseits ocker. Distal¬ 
teil der Antennenglieder oberseits grau geringelt. Thorax und Tegulae (Patagii) ocker. 
Das Pronotum vorne und seitlich weiß und mit einem weißen Fleckchen hinter der 
Mitte.- Vorderflügel: Länge 5,1 mm. Grundfarbe ocker, Zeichnung weiß. Eine sehr 
feine, gegen den Vorderrand gebogene Mittelstrieme reicht bis über V3. Ein weißes 
Fleckchen am Innenrand, nahe der Basis. Erstes Häkchenpaar schräg, lang ausgezogen, 
das Vorderrandshäkchen bis gegen die Flügelbasis reichend, das Innenrandshäkchen 
überragt das Vorderrandshäkchen; beide fein grau gesäumt. Zweites Häkchenpaar 
kürzer, das Vorderrandshäkchen feiner als jenes am Innenrand. Am Vorderrand fol¬ 
gen noch zwei undeutliche Häkchen. Die Grundfarbe der Flügelspitze etwas heller 
als die davor liegende Flügelfläche. Vor der schwach dunkel gesäumten Spitze ein 
feiner, schwarzer Punkt. Ein ’’Schwänzchen” wird von den dunklen Spitzen der Vor¬ 
derrandfransen gebildet. Hinterflügel und Abdomen grau. Alle Beine weiß, oberseits 
dunkel geringelt. 

Männliche Genitalien (Holotypus): Der Saccus besteht aus einem gut skierotisierten 
Halbring mit einem dünnen cephalen Fortsatz. Valven lang, dünn, stark skierotisiert. 
An der Valvenbasis ein bis zu % reichender, schmaler Sockel mit einem schmalen, 
stark chitinisierten Doppelband, dessen Spitze vor jener der Valven endet. Bei ein 
kuppelförmiger Sockel ohne Fortsatz, dahinter ein Büschel schmal-lanzettlicher, schup¬ 
penförmiger Haare. Innenseite der Valven von etwa V3 bis um die Spitze mit Borsten 
besetzt. Uncusinnenseite mit feinen Borsten besetzt. Aedoeagus mit einer schmalen, 
skierotisierten Phallobasis (— coecum penis). Ventrallappen (9. Sternit) sehr schmal 
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I-1 

Abb. 2-5. Phyllonorycter troodi sp. nov. 
2. Holotypus, männliches Genitale, aufgeklappt, Meßstrecke 0,5 mm; 3. Paratypus, 
weibliches Genitale in Yentralansicht, Meßstrecke 0,5 mm, darunter Bursa copulatrix, 
Meßstrecke 0,1 mm; 4. Paratypus, erstes und zweites Abdominalsegment der Puppe; 
5. Kremasterspitze der Puppe, Dorsalansicht, Meßstrecke 0,2 mm. 

und spitz. Die Spitzen der Valven und jene des Uncus enden etwa auf gleicher Höhe. 
Etwas kürzer sind der Aedoeagus und die Filamente des Basissockels. Davor endet 
die Spitze des Ventrallappens. 

Weibliche Genitalien (Paratypus): Apophyses anteriores wenig kürzer als die poste¬ 
riores. Lamella antevaginalis vorstehend, in der Mitte eingebuchtet; caudale Ränder 
unregelmäßig gekerbt. Das Antrum ist ein stark skierotisiertes, in der Mitte einge¬ 
schnürtes Rohr; es reicht fast über das ganze 7. Segment. 
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Poppe (Paratypus): Wie bei der Puppe von Phyll. klimeschiella (Deschka, 1969) ist 
am cephalen Rand der Abdominalsegmente 2 bis 4 je ein Paar dorsolateraler Haken 
neben den Stigmen. An der Kremasterspitze ein laterales Hakenpaar mit auswärts 
gerichteten Haken. Ein Paar kleiner, nach innen gerichteter Häkchen neben der Mittel¬ 
linie. 

Substrat: Quercus alnifolia Poech. (= cypria Jaub. & Spachb 
Mine: Große, breite, ovale oder kreisrunde unterseitige Faltenmine. Oberseits nur 

geringe Parenchymreste, nie jedoch in der Minenmitte. Die Längsfalten der unter¬ 
seitigen Epidermis sind mit freiem Auge nicht oder kaum erkennbar. Die Puppe ruht 
in einem länglichen Gespinst; der Caudalteil der Puppe ist von einem großen Kotfleck 
umgeben. 

Holotypus: 1 $ mit der Etikette: Troodos Mts. 1500 m near Amiandos, e.l. 
15.-20.4.1972, G. Deschka leg.- Mine in Quercus alnifolia Poech. Zucht Nr. 804. 
Eingetr. 28.3.1972- Eukitt-Präp. Nr. 930 $ G. Deschka.- Phyllonorycter (Lith.) troodi 
Deschka, Holotypus. 

Paratypen: 3 $ $ und Puppenpräparate mit analogen Etiketten wie der Holotypus. 
Ein $ und das dazugehörige Präparat des Genitales tragen folgende Etiketten: Eukitt- 
Präp. Nr. 936 $. G. Deschka. Ebenso wurden jene Herbarblätter mit Minen der 
neuen Art, die dem Verfasser bei der Beschreibung Vorlagen, mit Etiketten des Para¬ 
typus versehen.- Holotypus und Paratypen befinden sich in der Sammlung des Autors. 

BEMERKUNGEN 

Die Raupen von Ph. troodi spec. nov. minieren im Winter in den Blättern von 
Quercus alnifolia Poech. Diese Pflanze ist ein Endemit des Troodosgebirges im Zen¬ 
trum und Süden von Zypern (’’southern range”) und wurde nach Holmboe 1914 nicht 
außerhalb der vulkanischen Formationen der ’’southern range” gefunden. Die horizon¬ 
tale Verbreitung liegt nach Chapman 1967 zwischen 450 und 1800 m, und die Pflanze 
bildet in diesem Gürtel entweder allein oder als wesentlicher Bestandteil eines Misch¬ 
waldes ausgedehnte Forste. Sicher reicht Quercus alnifolia nirgends an die Küste; sie 
ist daher einwandernden Blattminierern nur schwer zugänglich. Da auch die Ver¬ 
wandten der neuen Art fast durchwegs monophag auftreten und auch troodi bisher 
nicht an einer anderen Futterpflanze gefunden wurde, ist anzunehmen, daß es sich 
auch bei Phyllonorycter troodi um einen Endemiten des Quercus-alnifolia-Gürtels 
des Troodosgebirges handelt. 

Im Frühjahr 1972 waren die Minen der neuen Art überall sehr selten, doch fand 
der Autor viele verlassene Minen, die entweder von einer anderen Generation oder 
von der gleichen Generation des Vorjahres gebildet wurden. 

Es sei hier hervorgehoben, daß die ersten Hinweise auf Phyllonorycter troodi auf 
die Arbeit der Botanikerin Frau Dr. Gerda loscht, Linz, zurückgehen. Frau Dr. loscht 
fand im Frühling 1971 leere Minen der Art und übermittelte sie dem Verfasser, was 
schließlich die Zypernfahrt des Autors im folgenden Jahr motivierte. 

Phyllonorycter (= Lithocolletis) obtusifoliella spec. nov. 
Kurzdiagnose: Grundfarbe glänzend ocker; die weißen Zeichnungselemente proximal 

dunkel gerandet. Eine gerade Basalstrieme ist mit dem unpaaren ersten Hinterrand¬ 
shäkchen verbunden. Es folgen zwei schräge Häkchenpaare und zwei unpaare Vorder¬ 
randshäkchen. Vom letzten Häkchenpaar ein dunkler Wisch gegen die gesäumte Spitze. 
Fransen weißlich. Die weißlichen Beine dunkel geringelt. 

Männliche Genitalien: Die Valven sind breite, distal gerundete Lappen. Sacculi 
schmal, röhrenförmig, mit einem dornförmigen Fortsatz, der die Valven um V5 über¬ 
ragt. 

Holotypus $ : Stirn, Stirnhaare und Thorax rein weiß. Fühler weiß, dunkel gerin¬ 
gelt. Vorderflügellänge: 4,2 mm. Vfl.-Grundfarbe glänzend ocker, Zeichnung rein weiß; 
Zeichnungselemente proximal dunkel gerandet. Eine kurze, gerade Basalstrieme bis %, 

mit dem ersten unpaaren Hinterrandshäkchen verbunden. Es folgen zwei schräge 
Häkchenpaare, deren Hinterrandshäkchen bedeutend größer sind als jene des Vorder- 
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Abb. 6. Phyllonorycter obtusifoliella sp. nov. Paratypus. 

randes. Am Vorderrand folgen zwei unpaare Häkchen. Von der dunklen Begrenzung 
des distalen Häkchenpaares zieht ein Streifen dunkler Schuppen gegen die von einer 
Saumlinie umrandete Spitze. Hinterflügel schmutzigweiß. Die Fransen beider Flügel¬ 
paare weißlich. Beine weißlich, dunkel geringelt. 

Männliche Genitalien (Holotypus): Symmetrisch. Die Spitzen des Uncus, der Valven, 
des Aedoeagus und des Processus des 9. Sternites enden etwa auf gleicher Höhe. Die 
Fortsätze der Sacculi überragen die Spitzen dieser Organe. Uncus ohne ventrale Bor¬ 
sten. Der Aedoeagus ist ein etwa gleich dickes Rohr mit schräger Spitze; Phallobasis 
(coecum penis) ungefähr halb so lang wie der distale Teil des Aedoeagus. Valven 
breit, distal gerundet; ihre Innenseite ist um die Spitze und am Dorsalrand etwa bis 
zur Mitte mit kurzen Borsten spärlich besetzt. Sacculus schmal, röhrenförmig, bis % 

reichend, mit einem die Valven überragenden, fast geraden Dorn. Tegumen schmal 
ringförmig. Saccus in Ventralansicht dreieckig. Ventrallappen (Fortsatz des 9. Sternites) 
breit schildförmig. 

Weibliche Genitalien (Paratypus): Apophyses posteriores länger als die anteriores. 
Organe des 8. Segmentes häutig. Mündung des Antrums einfach, etwa ringförmig, 
eng; das Antrum selbst ist eine Doppelrinne, die vor der Mitte des 7. Segmentes in 
den Ductus bursae mündet. Das symmetrische Signum bursae endet in einer stumpf¬ 
winkeligen Gabel. 

Puppe (Paratypus): Die Abdominaltergite 2-4 tragen am cephalen Rand, knapp 
innerhalb des Stigmas, einen kleinen Fortsatz in Form einer stumpfen, nach oben und 
außen gerichteten Spitze.- Kremaster mit einem kleineren und einem größeren äuße¬ 
ren Paar feiner Häkchen. 

Substrat: Acer obtusifolium Sibth. & Smith. 
Mine: Unterseitige Faltenmine, immer vom Blattrand entfernt und meist von stär¬ 

keren Blattrippen begrenzt. Die nur schwach gewölbte oberseitige Epidermis mit we¬ 
nigen Parenchymresten. Die ziemlich flache unterseitige Epidermis ohne deutlich er¬ 
kennbare Falten. Von 10 reifen (geschlüpften) Minen bedeckte die kleinste eine Fläche 
von 82 mm2, die größte eine solche von 150 mm2; die durchschnittliche Fläche betrug 
102 mm2. 

Die Puppe befindet sich in einem sehr feinen Gespinst in der tiefsten Minenfurche, 
jedoch etwas außerhalb des Zentrums. Dem Puppenkokon gegenüber liegt ein Kot¬ 
fleck. Weitere Kotreste sind auch an der Peripherie deponiert. Die Art bevorzugt be¬ 
schattete Blätter, Schößlinge und niedrige Pflanzen. 

Holotypus: 1 $ mit der Etikette: Near Ayos Nikolaos ca. 1000 m, Troodos Mts., 
Cyprus. E.l. 2.-18.4.1972, G. Deschka leg.- Mine in Acer obtusifolium Sibth & Smith, 
Zucht Nr. 802, Eingetr. 28.-31.3.1972.- Phyllonorycter (Lith.) obtusifoliella Deschka, 
Holotypus.- Eukitt-Präp. Nr. 924 $. G. Deschka. 
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Abb. 7-9. Phyllonorycter obtusifoliella sp. nov. 
7. Paratypus, männliches Genitale, aufgeklappt, Ventralansicht, Meßstrecke 1 mm; 8. 
Paratypus, weibliches Genitale, Ventralansicht; 9. Paratypus, Kremasterspitze der Pup¬ 
pe, Dorsalansicht, Meßstrecke 0,2 mm. 

Paratypen: 91 Imagines und 4 Puppenpräparate mit den gleichen Fundort- und Sub¬ 
stratetiketten wie der Holotypus und analogen Typenetiketten.- 49 Imagines und ] 
Puppenpräparat mit folgenden Etiketten: Kakopetria 800 m, Troodos Mts., Cyprus. 
E.l. 9.-17.4.1972, G. Deschka leg.- Mine in Acer obtusifolium Sibth. & Smith, Zucht 
Nr. 809, Eingetr. 3.4.1972.- Phyllonorycter (Lith.) obtusifoliella Deschka, Paratypus- 

Drei Herbarblätter, mit Minen, aus denen die Paratypen resultierten, tragen auch 
Typenetiketten. Diese Blätter sind überdies mit dem Stempel des Minenherbars des 
Autors versehen. Der Holotypus befindet sich in der Sammlung des Autors, Paratypen 
wurden auch an die Sammlung Dr. Josef Klimesch, Linz abgegeben. 

BEMERKUNGEN 

Die neue Art miniert im Winter und Frühling in den Blättern von Acer obtusifolium, 

einer immergrünen Ahornart, die jedoch Ende März bis Mitte April die Blätter wech¬ 
selt. Durch die Bevorzugung von Schößlingen als Substrat wird Phyll. obtusifoliella 

schädlich. Überdies sei erwähnt, daß die Ahornblätter auch von vielen anderen Insek¬ 
ten gefressen werden; man findet Ende März kaum noch unversehrte Blätter. 

Die vertikale Verbreitung von Phyll. obtusifoliella reicht nach Aufzeichnungen des 
Autors von Küstennähe bis über 1500 m. Minen der Art wurden auch in der Nord¬ 
kette (’’northern range”) beim Kloster Antiphonitis in ca. 500 m Seehöhe eingetragen; 
auch bei Kyrenia wurden Minen in Küstennähe entdeckt; aus diesem Material schlüpf¬ 
ten allerdings keine Imagines. 
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Acer ohtusifolium (oder zumindest eine sehr nahe Verwandte) ist nicht nur von 
Zypern bekannt, sondern im Vorderen Orient weiter verbreitet; aus diesem Grunde 
und einigen anderen Beobachtungen vermutet der Autor, daß Phyll. obtusifoliella auch 
noch in anderen Gebieten gefunden werden kann. 

Die neue Art ist nicht verwandt mit den europäischen Acer-Minierern des Genus 
Phyllonorycter. Ebenso besteht keine nahe Verwandtschaft zu Phyll. (= Lithocolletis) 

turcomanicella (Kuznetzov, 1956), kurokoi (Kumata, 1963) und jezoniella (Matsumura, 
1931). Die nach dem gegenwärtigen Stand der Untersuchungen nächste Verwandte ist 
Phyll. orientalis (Kumata, 1963); zur Determination vergleiche man Kumata 1963. Die 
beiden Arten sind sowohl äußerlich als auch in den männlichen und weiblichen Ge¬ 
nitalien so verschieden, daß sie unschwer erkannt werden können. 

Der Autor dankt Herrn Mag. pharm. R. Steinwendtner, Steyr, für die Fotos der 
Imagines. Frau Dr. Gerda loscht, Linz, gebührt besonderer Dank für ihre Hilfe bei 
der Erforschung von Phyll. troodi. 
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OPENSTELLING AFDELING ENTOMOLOGIE TE AMSTERDAM 

De afdeling Entomologie van het Instituut voor Taxonomische Zoologie (Zoologisch 

Museum) te Amsterdam is al sedert enkele jaren op een aantal zaterdagen geopend ten ge¬ 

rieve van serieuze amateur-entomologen, die zich niet gedurende de normale werkweek vrij 

kunnen maken. Zij worden hierdoor in de gelegenheid gesteld de collecties van het instituut 

te raadplegen, en ook de bibliotheek van de N.E.V. is dan geopend. Deze openstellingen 

worden in principe éénmaal per maand in het winterhalfjaar gehouden. De openingstijden 

zijn van 10.00—16.00 uur. De datum van een bijeenkomst wordt één of twee weken van 

tevoren schriftelijk aan de deelnemers bekend gemaakt. 

Tot nu toe werd van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door plm. 30 personen, zowel uit 

Amsterdam als ook — in toenemende mate — van ver daarbuiten. Gezien de behoefte waarin 

deze openstellingen blijkbaar voorzien, willen wij gaarne nieuwe belangstellenden uitnodigen 

zich aan te melden door een briefje aan de secretaresse van de afdeling Entomologie, Plan¬ 

tage Middenlaan 64, Amsterdam-1004. 

Namens de afdeling Entomologie, J. P. Duffels 

UYTTENBOOGAART ELIASEN STICHTING. Begin december vindt een nieuwe 
beoordeling en eventuele toewijzing plaats van binnengekomen subsidie-aanvragen. 

Deze dienen tijdig door de leden persoonlijk te worden aangevraagd voorzien van 
een zo nauwkeurig mogelijke begroting. Aanvragen te richten tot het bestuur van de 
Uyttenboogaart Eliasen Stichting, p/a Bank Mees & Hope N.V., Herengracht 548 in 
Amsterdam. 
De bestuursleden der N.E.V. zijn gaarne bereid desgewenst nadere informaties te ver¬ 
strekken. 
W Hellinga, secretaris. 
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Notes on palaearctic Psenini. V-YIIÏ (Hymenoptera, Sphecidae) 

by 

J. P. VAN LITH 

Rotterdam 

5. Psen (Mimumesa) sibiricus Gussakovskij, 1937 
A female and the first known European male of P. sibiricus were collected by 

Jacques Petit, Wonck (Belgium), near the mouth of the river Schelde (Saeftinge, muni¬ 
cipality of Hulst, Dutch-Flanders) in August 1973. Further particulars regarding this 
find and other interesting Hymenoptera from this area will be published elsewhere by 
Mr. Petit. In the meantime he kindly enabled me to prepare a few taxonomic notes on 
both sexes, in supplement to the description by Gussakovskij (1937). 

Figs. 1—5. Psen (Mimumesa) sibiricus Gussakovskij $ ; 1, antenna, 2 and 3, genital 
apparatus, in lateral and postero-ventral view, 4, right penis valve, 5, volsella. 

Female. — First and second tergites entirely red but the black base of the third 
tergite shining through the transparent red hind margin of the second tergite. On re¬ 
examination of the female recorded from De Beer (Van Lith, 1948) I found that also 
in this specimen the second tergite is completely red. Ventral plate of petiole and entire 
second sternite red. Antennae completely black. Tarsal segments 2—5 of fore legs and 
tarsal segments 2—4 of mid legs reddish-brown. 

Scutum with fine punctures and fine longitudinal striae. Sculpture of mesopleura 
similar but finer, hypo-epimeral area almost smooth. Scutellum punctate, interstices 
larger than punctures, posterior margin with short longitudinal striae. Interepicnemial 
area finely striate. Acetabular carina short, about half as long as distance between 
lateral epicnemial carinae below, these latter carinae slightly bent backwards. Dr. W. J. 
Pulawski, Wroclaw, kindly examined the syntypes of P. sibiricus in Leningrad and 
reported that these have the same course of the epicnemial carinae. 

Petiole about four times as long as wide in the middle, dorsally with V-shaped 
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carina which is single on posterior half, basal half with some indistinct irregular trans¬ 
verse rugae; latero-dorsal edges sharp, ventral side of petiole flattened with sharp 
lateral edges, sides also with median longitudinal carina, therefore each side with two 
grooves. Back of hind femora entirely pubescent. 

Length nearly 9 mm. 
Male. — Resembling female in coloration but only sides of ventral plate of petiole 

red, second tergite and sternite with black apical margin, as wide as one-fourth or one- 
fifth of visible length of tergite or sternite. Median part of clypeal margin blunt, not 
tridentate as in female. Genae finely punctate, also finely striate. Fourth and fifth 
antennal segments with indistinct, somewhat shining ridge, sixth segment with small 

Figs. 6—13. Psenulus concolor (Dahlbom); I, II and III, submarginal cells of fore wings; 
6, left wing of $, cell II with acute upper side, 7, right wing of same $, venation 
normal, Rs, radial sector, M, media, 2r, 2rm and 3rm, cross-veins, lmcu and 2mcu, 
first and second recurrent veins; 8, left wing of $, 9, left wing of 9, cells II with 
acute upper sides (right wings of both specimens similar), 10, left wing and 11, right 
wing of same $, cells II with acute upper sides, in left wing 2rm incomplete, 12, left 
wing of $ with petiolate cell II and reduced abscissa Rs, right wing similar in both 
respects, 13, right wing of $ with normal dorsal side of cell II but reduced Rs, left 

wing normal. 
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oval tyloides, about one-third of length of segment, segments 7—10 with large broad 
oval, slightly convex, tyloidea, not reaching base or apex of segments, eleventh segment 
with small oval tyloides, length over one-fifth of length of segment (Fig. 1; as the last 
segments of the antenna were bent forward when sketched with the aid of a camera 
lucida, a dotted line indicates their appearance in a straight position). 

Length about 9 mm. 
Genital apparatus (Fig. 2 and 3) large, blackish-brown and shining, resembling that 

of other species of the subgenus Mimumesa; stipes with convex outer side, a flat whitish 
membrane connecting margins on inner side, apices below with some fine curved hairs; 
penis-valves (Fig. 4) brown, sharply pointed; volsellae (Fig. 5) blackish-brown. 

6. Psenulus concolor (Dahlbom, 1943) — aberrant wing-venation 
In 1946 and 1947 a few nests of Psenulus concolor were collected from twigs of ash- 

trees near Ulvenhout (North Brabant). In the spring of 1947 a number of adults 
emerged of which four females and two males showed abnormal venation of the fore 
wings. 

Usually the upper side of the second submarginal cell of the forewings is flattened, 
with a distinct abscissa of the radial sector (Rs). The normal shape of the submarginal 
cell is shown in Fig. 7; the transparent short stretches in the veins, the fenestrae, are 
indicated in the figures by a dotted interruption of the lines. On the whole the nerva¬ 
tion of the wings is somewhat variable, for instance the place where the second re¬ 
current vein (2mcu) ends in the third submarginal cell. As a result the length of the 
part of M between 2rm and 2mcu ranges between about one-sixth or one-third of the 
abscissa of M between 2rm and 3rm (Fig. 6 and 12). 

In the left wing only of one of the wasps (Fig. 6) and in both wings of three other 
specimens (Fig. 8, 9 and 10—11) the second submarginal cell is sharply pointed dorsally 
and might be called triangular but for a small abscissa of M between Rs-f M and lmcu. 
In an other female the second submarginal cells of both wings are even petiolate (Fig. 
12). These facts are interesting as in a few groups of closely related Oriental and 
Ethiopian species triangular second submarginal cells are normal and a petiolate cell is 
characteristic for a few African species. In palaearctic Psenulus the upper side of the 
second cell normally is open, as far as I know. 

Apart from the pointed or petiolate cells I also found a reduction of the lateral legs 
of the triangle, vein 2rm (Fig. 10) or Rs (Fig. 12 and 13) being more or less reduced. 
In the female of Fig. 12 the two abnormalities are quite symmetrical. 

Two males (Fig. 6—7 and 8) and one female (Fig. 9) with sharp second cells 
emerged from the same nest, numbered 67, another male this nest is normal. Two 
females (Fig. 10—11, left and right wing of one female, and Fig. 12) with abnormal 
venation were reared from nest Nr. 53. Fig. 13 shows part of the right wing of a 
female with reduced venation, eleven other adults from this nest are normal. 

7. Caenocryptus macilentus Gravenhorst, parasite of Psenulus concolor (Dahlbom) 
In March 1950 a female and a male of Caenocryptus macilentus (Ichneumonidae, 

Cryptinae) emerged from a twig-nest of Psenulus concolor found near Ulvenhout 
(North Brabant). 

In March and April 1965 eight females and one male of C. macilentus were reared 
from a twig-nest, together with one female and one male of the host Psenulus concolor. 

The nest was collected by Father Arnoud along the road from Nijswiller to Wahlwiller 
(Dutch South Limburg) and kindly sent to me for study. 

These are the only ichneumonid wasps I have found in the many nests of Psenulus 

concolor examined in the course of a few decades. I do not know whether C. macilen¬ 

tus has been mentioned earlier as a parasite of P. concolor. (Identification of the 
parasites by Mr. G. E. J. Nixon of the Commonwealth Institute of Entomology, 
London). 

8. Perithous septemcinctorius Thunberg, parasite of Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 
1843). 
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Previously (1951) I recorded a few females and males of Perithous septemcinctorius 

Thunberg (= varius Gravenhorst) (Pimplinae) reared from trap-nests, set out in Den 
Dolder (province of Utrecht) by Mr. P. M. F. Verhoeff, Utrecht, and occupied by 
Psenulus fuscipennis. Both sexes of the ichneumonid also developed in March 1950 in 
a nest of Psenulus fuscipennis collected near Ulvenhout (North Brabant). (Identification 
of the parasites by Dr. J. F. Perkins, British Museum (Natural History), London, and 
Mr. G. E. J. Nixon). 

Later I observed Perithous septemcinctorius hovering before beetle-holes in a wooden 
barn near Chaam (North Brabant). These holes were also visited by females of 
Psenulus fuscipennis which probably nested there but carried no prey. 
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PERSONALIA 

Ons Oostenrijkse medelid, Heer J. Gepp, promoveerde 2 juli j.l. tot Dokter der 
Philosophie (Biologie) aan de Karl-Franzens-Universiteit te Graz. Het onderwerp van 
zijn dissertatie was : Biologie, Morphologie und Ökologie von Coleophora fuscedinella 
Zeller (Lep., Coleophoridae) mit einer Synopsis der limitierenden Faktoren unter 
Berücksichtiging des Parasitenkomplexes in Ostösterreich. 

De redactie wenst Dr. Gepp van harte geluk met het behalen van zijn doctorsgraad. 

Pieris brassicac L., f. flava Kane (Lep., Pieridae). De heer IJ. Wijnalda te Kubaard 

(Fr.) stuurde mij een aantal kleurendia’s van vlinders, die hij in 1973 gemaakt had. Hierbij 

was een foto van een $ van P. brassicae op een bloempluim van Buddleia. In plaats van de 

normale witte grondkleur had de vlinder op boven- en onderkant een diepgele. Deze vorm 

is uiterst zeldzaam. Echte vertegenwoordigers ervan zijn voor zover ik weet alleen vermeld 

uit Engeland, de Elzas, Silezië en Rusland. De oudste naam ervoor is f. flava Kane 

(Entomologist 26: 119, 1893). Mosly’s f. aurea (1896) voor hetzelfde exemplaar is er een 

synoniem van. Andere namen zijn f. flava Krulikovsky (1902), f. lutea Röber (1907) en 

f. flavus Frohawk (1938). Iedere auteur dacht blijkbaar dat een dergelijke zeldzaamheid nog 

nooit eerder beschreven was. 

Volgens de ervaring van Fischer (Int. ent. Z. 19: 67, 1925) is deze gele vorm erfelijk, 

al is uit zijn beschrijving niet helemaal duidelijk op welke wijze. In elk geval is het $ van 

Kubaard een rariteit van de eerste orde geweest! — lpk. 

Atlas provisoire des insectes de Belgique, édité par J. Leclercq, C. Gaspar & C. Ver- 

straeten. Cartes 701 à 800. Faculté des Sciences Agronomiques de l’Etat, Zoologie Générale 

et Faunistique. Gembloux, 1973. 

De nieuwe aflevering bevat 52 kaarten die betrekking hebben op even zoveel soorten 

Coleoptera, verspreid over 16 verschillende families. De overige 48 zijn gewijd aan de 

Lepidoptera behorende tot de Lymantriidae, Cochlidiidae, Thyatiridae, Thyrididae, Lasio- 

campidae, Hepialidae en Cossidae, waarvan alle uit België bekende soorten volledig aanwezig 

zijn. De nomenclatuur is die van Forster & Wohlfart, waardoor ook hun fout bij het 

genus Orgyia is overgenomen (recens Hb. is de juiste naam voor gonostigma F., niet voor 

anti qua L.). 

Opvallend zijn weer de vele sterretjes voor vangsten ouder dan 1950. Maar is op al deze 

plaatsen later in de vliegtijd van de betreffende soort weer intensief verzameld? Natuurlijk 

is er achteruitgang door allerlei oorzaken, maar of ze zo sterk is als de kaarten suggereren, is 

lang niet zeker. — Lpk. 

GÜNTHER, KURT K., DIE TIERWELT DEUTSCHLANDS, 61. TEIL : STAUB- 
LÄUSE, PSOCOPTERA. 314 blz., 437 figuren; 69 M. ingenaaid. Jena Fischer. 

Door het verschijnen van dit deel in de Tierwelt Deutschlands wordt het bewerken 
van de Nederlandse Psocoptera veel gemakkelijker. We beschikken nu weer over een 
up to date werk. De laatste samenvatting die voor onze fauna van groot belang was, 
verscheen tijdens de oorlog : A. Badonnel Faune de France, deel 42. Deze nieuwe be¬ 
werking maakt een voortreffelijke indruk. De tabellen zijn duidelijk, ook voor de on¬ 
gevleugelde of kortgevleugelde taxa. Er zijn vele en duidelijke figuren en uitgebreide 
beschrijvingen. 

Het wordt hoog tijd, dat wederom iemand zich cens met deze verwaarloosde groep 
bezig houdt. Het is een beperkte groep van kleine dieren, die dus niet te veel ruimte 
in huis innemen. Er is bij mijn weten in geen dertig jaar wat aan deze orde in Neder¬ 
land wat gedaan. — Kr. 
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MEDEDELING 
Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de nummering van de 

bladzijden in het nummer van 1 november gelijk aan die van 1 oktober. U wordt 
verzocht de goede nummering aan te brengen (blz. 185-200). Deze zal ook in inhoud 
en register aangehouden worden. 

NOTICE 
The numbering of the pages in the November issue is identical to the nr. of 1 

October. Readers are requested to correct into pages 185-200. 

INVENTARISATIE MOERASGEBIED TEN OOSTEN VAN DE PUNT. Dit on¬ 
geveer 27 ha grote terrein, eigendom van CRM, ligt in de Drentse gemeente Vries en 
wordt begrensd door de Drentse A, het Omleidingskanaal Glimnen, de rijksstraatweg 
en de spoorlijn Assen-Groningen. Naar een beboste zandopduiking wordt het aangeduid 
als de Kappersbuit. In samenwerking met het Staatsbosbeheer heeft de Groningse af¬ 
deling ALCEDO van de C.J.N. van 1969 t/m 1973 het terrein geïnventariseerd. Het 
resultaat is samengevat in een keurig verzorgd 77 pagina’s tellend rapport. Wat het 
entomologische gedeelte betreft, is vooral aandacht besteed aan Carabidae (59 soorten!), 
waterkevers (29 soorten plus twee niet uitgewerkte genera), waterwantsen (15 soorten) 
en libellen (25 soorten), in mindere mate ook aan enkele groepen Diptera en Hymeno¬ 
ptera. Van de Lepidoptera worden alleen een aantal dagvlinders genoemd (18 soorten), 
verder nog enkele Trichoptera en Neuroptera. 

Het interessante terrein zou ook nodig eens met behulp van een aggregaat op nacht¬ 
vlinders en andere ’s nachts vliegende insekten onderzocht moeten worden, een mooie 
opgave voor de Groningse leden van de N.E.V., want tenslotte kunnen de C.J.N.-leden 
niet alles voor hun rekening nemen. 

Ik zou toekomstige samenstellers van verslagen wel willen aanraden alleen datgene 
te vermelden wat de medewerkers zelf hebben waargenomen. Dat ze bv. rupsen van 
Pieris napi in het reservaat op koolsoorten hebben aangetroffen, lijkt me niet waar¬ 
schijnlijk en dat die van Aglais urticae op populier en wilg gevonden zouden zijn nog 
veel minder. 

Het verslag is met dank voor de toezending gedeponeerd in de bibliotheek van de 
N.E.V. — Lpk. 
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Vlinders van Epe (GW.) en omgeving 

door 

I. A. KAIJADOE 

Gedurende een lange reeks van jaren heb ik mijn vakanties geheel of gedeeltelijk 
doorgebracht te Epe op de Veluwe, Vanzelfsprekend werd een belangrijk gedeelte van 
de beschikbare tijd besteed aan de entomologie. De activiteiten ter zake werden voor¬ 
namelijk ontplooid in en in de onmiddellijke omgeving van de plaats Epe zelf. Zoals 
bekend is de gemeente Epe veel groter en omvat nog andere plaatsen, zoals Ernst en 
Vaassen, alsmede een aantal buurtschappen. 

Het terrein is bijzonder gevarieerd : sier- en moestuinen, weiland, akkerland (een en 
ander al dan niet verwaarloosd), loofbos, naaldbos, heide, vennen en moerasachtige ge¬ 
bieden wisselen elkaar af en hierdoor wordt natuurlijk een grote rijkdom aan insekte- 
soorten mogelijk gemaakt. 

De periode van waarneming omvat 16 opeenvolgende jaren (1955-—1971) en het 
lijkt gerechtvaardigd om nu een balans op te maken. Voorop dient te worden gesteld, 
dat het nooit een echt systematisch onderzoek heeft betroffen, doch dat het hier gaat 
om het totaal van min of meer regelmatig verrichte waarnemingen. Doordat deze bezig¬ 
heden hoofdzakelijk aan de vakanties waren gebonden, zijn het voorjaar en het late 
najaar vrijwel altijd buiten beschouwing gebleven. Zo ontbreken de meeste voorjaars- 
soorten dan ook in de lijst. Aangezien ik echter verschillende malen in de herfst 
vakantie heb kunnen nemen, kan er daarentegen nog wel een belangrijk aantal najaars¬ 
soorten worden vermeld. 

Graag wil ik mijn dank betuigen aan de heer C. G. Wagenaar te Scheemda, die zo 
vriendelijk was de notities van zijn waarnemingen, die hij tezelfder plaatse verrichtte, 
voor deze publikatie af te staan. Voor zover niet kon worden uitgegaan van recht¬ 
streekse waarnemingen van mij of van mij bekende personen, heb ik verder dankbaar 
gebruik gemaakt van de gegevens, die zijn opgenomen in de Catalogus van Lempke. In 
de voorkomende gevallen is dit vermeld. De Noord-Veluwe behoort ongetwijfeld mede 
tot de rijkste gebieden van ons land en zal in menig opzicht elk wat wils geven. 

Het heeft overigens niet in mijn bedoeling gelegen om in de onderstaande lijst vol¬ 
ledigheid na te streven, zo deze al bereikbaar zou zijn, doch slechts om een overzicht 
te geven van datgene, dat in aangename tijdspassering kan worden vergaard. 

De soorten : 
HE5PERIIDAE 

1. Thymelicus lineola Ochs. (Lempke). 
2. Thymelicus sylvestris Poda. Eén exemplaar op 1.VIÏI.1971. 
3. Hesperia comma L. (Lempke). 
4. Ochlodes venatus Bremer & Grey. Gewoon. 

PIERIDAE 
5. Anthocharis cardamines L. 21.V.1968, één exemplaar. 
6. Pieris napi L. Zeer gewoon. 
7. Pieris rapae L. Zeer gewoon. 
8. Pieris brassiçae L. Gewoon. 
9. Gonepteryx rhamni L. Gewoon. 

LYCAENIDAE 
10. Heodes tityrus Poda. Op vochtige terreinen niet zeldzaam. 
11. Lycaena phlaeas L. Op vochtige terreinen vrij gewoon. 
12. Celastrina argiolus L. Vrij gewoon. 
13. Maculinea alcon Den. & Schiff. (Lempke). 
14. Plebejus argus L. 28.VI.1959, één exemplaar. 
15. Polyommatus icarus L. Niet gewoon. 
16. Callophrys rubi L. Een enkele maal waargenomen. 
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NYMPHALIDAE 
17. Limenitis Camilla L. (Lempke). 
18. Clossiana selene Den. & Schiff. Enkele exemplaren in 1971. 
19. Fabriciana niobe L. (Lempke). 
20. Argynnis paphia L. (Lempke). 
21. Araschnia levana L. (Lempke). 
22. Cynthia cardui L. Uiteraard jaarsgewijs wisselend. 
23. Vanessa atalanta L. Idem, meestal gewoon. 
24. Polygonia c-album L. (Lempke). 
25. Nymphalis antiopa L. leg. J. Vermeulen, 1960. 
26. Inachis io L. Gewoon. 
27. Aglais urticae L. Zeer gewoon. 

SATYRIDAE 
28. Pararge aegeria L. Gewoon. 
29. Lasiommata megera L. Geregeld, maar geen grote aantallen. 
30. Hipparchia semele L. Gewoon. 
31. Aphantopus hyperantus L. Gewoon. 
32. Maniola jurtina L. Gewoon. 
33. Coenonympha pamphilus L. Zeer gewoon. 

SPHINGIDAE 
34. Hyloicus pinastri L. Zeer gewoon. 
35. Smerinthus ocellata L. Enkele malen waargenomen. 
36. Laothoe populi L. Idem. 
37. Hyles lineata livornica Esp. 17.IX.1969, op licht. 
38. Deilephila elpenor L. Gewoon. 

NOTODONTIDAE 
39. Phalera bucephala L. Niet gewoon. 
40. Cerura vinula L. Enige malen waargenomen. 
41. Harpyia bicuspis Bkh. Jaarsgewijs afwisselend in aantal; kan gewoon zijn. 
42. Harpyia furcula Cl. Verschillende malen waargenomen. 
43. Stauropus fagi L. Geregeld, doch steeds in klein aantal. 
44. Peridea anceps Goeze. Vrij gewoon. 
45. Notodonta dromedarius L. Vrij gewoon. 
46. Ochrostigma velitaris Hfn. 17.VI.1957, 24.VI.1960, beide keren één exemplaar 
47. Ochrostigma querna F. Enige malen waargenomen; niet gewoon. 
48. Drymonia dodonaea Den. & Schiff. Idem. 
49. Hybocampa milhauseri F. Verschijnt geregeld, doch in een enkel exemplaar. 
50. Pheosia tremula Cl. Niet gewoon. 
51. Pheosia gnoma F. Geregeld waargenomen; weinig talrijk. 
52. Pterostoma palpinum L. Vrij gewoon. 
53. Ptilodon capucina L. Vrij gewoon. 
54. Leucodonta bicoloria Den. & Schiff. Jaarsgewijs afwisselend in aantal; kan vrij 

gewoon zijn. 
55. Eligmodonta ziczac L. Niet gewoon. 
56. Clostera curtula L. Een enkele maal waargenomen. 

LYMANTRIIDAE 
57. Dasychira pudibunda L. Enige malen waargenomen; niet gewoon. 
58. Lymantria monacha L. Een enkele maal waargenomen; zeldzaam. 
59. Euproctis similis Fuessly. Vrij zeldzaam. 
60. Leucoma salicis L= Enige malen waargenomen. 

LASIOCAMPIDAE 
61. Dendrolimus pini L. 26.VI.1956, 1.VIL 1958, beide keren één exemplaar. 
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62. Macrothylacia rubi L. Verscheidene keren waargenomen. 
63. Philudoria potatoria L. Idem. 

SATURNIIDAE 
64. Aglia iau L. (Lempke). 

DREPANIDAE 
65. Drepana falcataria L. Vrij gewoon. 
66. Drepana binaria Hfn. Niet gewoon. 
67. Falcaria lacertinaria L. Niet gewoon. 
68. Cilix glaucata Scop. Een enkele maal gezien; zeldzaam. 

THYATIRIDAE 
69. Habrosyne pyritoides Hfn. Vrij gewoon. 
70. Thyatira batis L. Vrij gewoon. 
71. Tetheella fluctuosa Hb. Gewoon, doch slechts in kleine aantallen verschijnend. 
72. Ochropacha duplaris L. Geregeld aanwezig, doch slechts in enkele exemplaren. 
73. Tethea or Den. & Schiff. Vrij gewoon, aantal jaarsgewijs wisselend. 
74. Tethea ocularis L. Vrij gewoon. 
75. Achlya flavicornis L. Een rups in 1963. 

NOLIDAE 
76. Nola cucullatella L. Een enkele maal waargenomen. 
77. Roeselia albula Den. & Schiff. 1970 (Wagenaar). 
78. Celama aerugula Hb. Verscheidene malen waargenomen, doch niet gewoon. 
79. Celama holsatica Sauber. 1.VII.1961, één exemplaar. 

ARCTIIDAE 
80. Miltochrista miniata Forster. Zeer gewoon. 
81. Cybosia mesomelia L. Gewoon. 
82. Lithosia deplana Esp. Zeer gewoon. 
83. Lithosia complana L. Gewoon. 
84. Lithosia griseola Hb. Vrij gewoon. 
85. Lithosia sororcula Hfn. Gewoon. 
86. Atolmis rubricollis L. Zeer gewoon. 
87. Phragmatobia fuliginosa L. Geregeld aanwezig, doch slechts in een enkel exem¬ 

plaar. 
88. Spilosoma lutea Hfn. Gewoon. 
89. Spilosoma lubricipeda L. Gewoon. 
90. Cycnia mendica Cl. 22.V.1968, één exemplaar. 
91. Rhyparia purpurata L. (Lempke). 
92. Diacrisia sannio L. Geregeld aanwezig, doch slechts in een enkel exemplaar. 
93. Arctia ca ja L. Een enkele maal waargenomen. 

ZYGAENIDAE 
94. Rhagades pruni callunae Spuler. 4.VII.1959, één exemplaar. 

COCHLIDIDAE 
95. Apoda limacodes Hfn. Zeer gewoon. 

PSYCHIDAE 
96. Psyche casta Pallas, 1970 (Wagenaar). 

COSSIDAE 
97. Zeuzera pyrina L. Vrij gewoon, wisselend in aantal. 

HEPIALIDAE 
98. Phimatopus hecta L. Plaatselijk veelvuldig. 
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NOCTUIDAE 
99. Euxoa tritici L. Vrij gewoon; jaarsgewijs wisselend. 

100. Euxoa nigricans L. Niet gewoon. 
101. Scotia vestigialis Hfn. Niet gewoon. 
102. Scotia segetum Den. & Schiff. Vrij zeldzaam. 
103. Scotia ciavis Hfn. Niet gewoon. 
104. Scotia exclamationis L. Gewoon tot zeer gewoon. 
105. Scotia ipsilon Hfn. Gewoon. 
106. Ochropïeura plecta L. Gewoon. 
107. Noctua pronuba L. Vrij gewoon. 
108. Noctua comes Hb. Enige malen waargenomen. 
109. Graphiphora augur F. Verschillende malen waargenomen. 
110. Lycophotia porphyrea Den. & Schiff. Gewoon. 
111. Diarsia mendica F. Gewoon tot zeer gewoon. 
112. Diarsia brunnea Den. & Schiff. Gewoon tot zeer gewoon. 
113. Diarsia rubi View. Gewoon. 
114. Amathes c-nigrum L. Gewoon. 
115. Amathes ditrapezium Den. & Schiff. Eén exemplaar op 4.VII. 1959. 
116. Amathes triangulum Hfn. Gewoon. 
117. Amathes baja Den. & Schiff. Enige malen waargenomen. 
118. Amathes xanthographa Den. & Schiff. Geregeld aanwezig, doch weinig talrijk. 
119. Naenia typica L. Enige malen waargenomen. 
120. Anaplectoides prasina Den. & Schiff. 3.VII. 1963, één exemplaar. 
121. Discestra trifolii Hfn. Vrij gewoon. 
122. Polia hepatica Cl. Verschijnt geregeld, doch in een enkel exemplaar. 
123. Polia nebulosa Hfn. Vrij gewoon. 
124. Sideridis albicolon Hb. (Lempke). 
125. Heliophobus reticulata Goeze. Vrij gewoon. 
126. Mamestra brassicae L. Niet gewoon. 
127. Mamestra persicariae L. Niet gewoon. 
128. Mamestra contigua Den. & Schiff. Een enkele maal waargenomen. 
129. Mamestra w-latinum Hfn. Een enkele maal waargenomen. 
130. Mamestra thalassina Hfn. Vrij gewoon. 
131. Mamestra oleracea L. Vrij gewoon. 
132. Mamestra pisi L. Verschillende keren waargenomen; niet gewoon. 
133. Mamestra bicolorata Hfn. Een enkele maal waargenomen. 
134. Hadena rivularis F. Enige malen waargenomen. 
135. Hadena bicruris Hfn. 1970 (Wagenaar). 
136. Hadena compta Den. & Schiff. Enkele malen waargenomen; zeldzaam. 
137. Cerapteryx graminis L. Jaarsgewijs wisselend; in 1971 gewoon. 
138. Tholera cespitis Den. & Schiff. 1970 (Wagenaar). 
139. Mythimna ferrago F. Gewoon. 
140. Mythimna pudorina Den. & Schiff. 30.VI. 1958, één exemplaar. 
141. Mythimna straminea Tr. (Lempke). 
142. Mythimna impura Hb. Gewoon. 
143. Mythimna pallens L. Verschillende malen waargenomen. 
144. Mythimna obsoleta Hb. 15.VI.1957, één exemplaar. 
145. Mythimna comma L. Vrij gewoon. 
146. Cucullia umbratica L. Vrij gewoon. 
147. Cucullia scrophulariae Den. & Schiff. (Lempke). 
148. Lithomoia solidaginis Hb. Enkele malen waargenomen. 
149. Allophyes oxyacanthae L. Enkele exemplaren in 1970. 
150. Eupsilia transversa Hfn. Gewoon. 
151. Conistra vaccinii L. Gewoon. 
152. Conistra rubiginea Den. & Schiff. 29.IX.1970, één exemplaar. 
153. Agrochola circellaris Hfn. Enige malen waargenomen; beslist niet gewoon. 
154. Agrochola lota Cl. Eén exemplaar op 7.X.1970. 
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L55. Agrochola macilenta Hb. 10.X.1970, één exemplaar. 
156. Agrochola helvola L. Gewoon. 
157. Agrochola lychnidis Den. & Schiff. Gewoon. 
158. Parastichtis suspecta Hb. 1970 (Wagenaar). 
159. Spudaea ruticilla Esp. (Lempke). 
160. Cirrhia aurago Den. & Schiff. Geregeld aanwezig, doch altijd in een enkel exem¬ 

plaar. 
161. Cirrhia togata Esp. Vrij gewoon. 
162. Cirrhia icteritia Hfn. Vrij gewoon. 
163. Daseochaeta alpium Osbeck. Geregeld aanwezig, doch steeds in een enkel exem¬ 

plaar. 
164. Apatele megacephala Den. & Schiff. Vrij gewoon. 
165. Apatele aceris L. Niet gewoon. 
166. Apatele leporina L. Niet gewoon, doch meer dan de voorgaande soort. 
167. Apatele tridens Den. & Schiff. Gewoon. 
168. Apatele psi L. Éénmaal als rups in 1960. 
169. Apatele auricoma Den. & Schiff. 1970 (Wagenaar). 
170. Apatele rumicis L. Vrij gewoon. 
171. Amphipyra pyramidea L. Enkele malen waargenomen; zeldzaam. 
172. Amphipyra tragopoginis L. Een enkele maal waargenomen. 
173. Dypterygia scabriuscula L. Idem. 
174. Rusina ferruginea Esp. Gewoon. 
175. Trachea atriplicis L. Verschillende malen waargenomen. 
176. Euplexia lucipara L. Gewoon. 
177. Phlogophora meticulosa L. In sommige jaren zeer talrijk. 
178. Enargia paleacea Esp. Enkele malen (Wagenaar). 
179. Cosmia trapezina L. Vrij gewoon. 
180. Hyppa rectilinea Esp. 27.VI.1957, één exemplaar. 
181. Apamea monoglypha L. Gewoon. 
182. Apamea crenata Hfn. Geregeld aanwezig, doch slechts in een enkel exemplaar. 
183. Apamea lateritia Hfn. Geregeld aanwezig, doch weinig talrijk. 
184. Apamea remissa Hb. Vrij gewoon. 
185. Apamea anceps Den. & Schiff. Verschillende malen waargenomen. 
186. Apamea sordens Hfn. Niet gewoon. 
187. Apamea scolopacina Esp. Eén exemplaar op 3.VII.1961. 
188. Oligia strigilis L. Verschillende malen waargenomen. 
189. Oligia latruncula Den. & Schiff. Vrij gewoon. 
190. Oligia jasciuncula Hw. Niet gewoon. 
191. Mesoligia furuncula Den. & Schiff. Verschillende malen waargenomen. 
192. Mesapamea secalis L. Verschillende malen waargenomen. 
193. Photedes pygmina Hw. 19.VI.1966, één exemplaar. 
194. Luperina testacea Den. & Schiff. Vrij gewoon. 
195. Amphipoea oculea L. Twee exemplaren in augustus 1959. 
196. Hydraecia micacea Esp. Verschillende malen waargenomen. 
197. Gortyna flavago Den. & Schiff. Vrij gewoon. 
198. Calamia tridens Hfn. (Lempke). 
199. Nonagria typhae Hb. 31.VII.1970, één exemplaar (Wagenaar). 
200. Rhizedra lutosa Hb. Vrij gewoon. 
201. Arenostola phragmitidis Hb. Enkele malen waargenomen. 
202. Charanyca trigrammica Hfn. Vrij gewoon. 
203. Hoplodrina alsines Brahm. Vrij gewoon. 
204. Hoplodrina blanda Den. & Schiff. Enkele malen waargenomen. 
205. Caradrina morpheus Hfn. Gewoon. 
206. Chilodes maritima Tauscher. 16.IX.1969, één exemplaar. 
207. Elaphria venustula Hb. Verschillende malen waargenomen; niet gewoon. 
208. Pyrrhia umbra Hfn. Niet gewoon. 
209. Axylia putris L. Gewoon. 
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210. Jaspidea pygarga Hfn. Vrij gewoon. 
211. Eustrotia bankiana F. Eén exemplaar op 23.VÏ.1960. 
212. Eustrotia uncula Cl. Enkele malen waargenomen op vochtige plaatsen. 
213. Nycteola revayana Sc. Enkele malen; zeldzaam. 
214. Hylophila fagana F. Geregeld aanwezig, doch weinig talrijk. 
215. Colocasia coryli L. Niet gewoon. 
216. Diloba caeruleocephala L. Vrij gewoon. 
217. Autographa jota L. Geregeld, doch steeds in een enkel exemplaar. 
218. Autographa gamma L. Gewoon. 
219. Pïusia chrysitis L. Gewoon. 
220. Polychrisia moneta F. Verschillende malen waargenomen; niet gewoon. 
221. Abrostola trigemina Werneb. (Lempke). 
222. Catocala fraxini L. (Lempke : 10.VII.1956, W. de Vries). 
223. Minucia lunar is Den. & Schiff. (Lempke). 
224. Callistege mi Cl. Enkele malen gezien. 
225. Laspeyria flexula Den. & Schiff. Gewoon tot zeer gewoon. 
226. Parascotia fuliginaria L. Enkele malen; zeldzaam. 
227. Rivula sericealis Scop. Gewoon. 
228. Herminia barbalis Cl. Enige malen waargenomen. 
229. Zanclognatha tarsipennalis Tr. Gewoon. 
230. Zanclognatha grisealis Den. & Schiff. Vrij gewoon. 
231. Trisateles emortualis Den. & Schiff. Vrij gewoon. 
232. Paracolax derivalis Hb. Vrij gewoon. 
233. Bomolocha crassalis F. Vrij gewoon. 
234. Hypena proboscidalis L. Gewoon. 
235. Hypena rostralis L. Eén exemplaar op 18.VI.1960. 

GEOMETRIDAE 
236. Archiearis parthenias L. (Lempke). 
237. Pseudoterpna pruinata Hfn. Eén exemplaar op 3.VIL1960. 
238. Geometra papilionaria L. Vrij gewoon. 
239. Comibaena pustulata Hfn. Enkele malen waargenomen. 
240. Hemithea aestivaria Hb. Gewoon. 
241. Thalera fimbrialis Scop. (Lempke). 
242. Jodis lactearia L. Gewoon tot zeer gewoon. 
243. Cyclophora albipunctata Hfn. Verschillende malen waargenomen. 
244. Cyclophora punctaria L. Gewoon. 
245. Cyclophora linearia Hb. Enkele malen waargenomen. 
246. Timandra griseata Petersen. Gewoon. 
247. Scopula nigropunctata Hfn. 23.VI.1959, één exemplaar. 
248. Scopula rubiginata Hfn. 18.VI.1960, één exemplaar. 
249. Scopula floslactata Hw. Geregeld waargenomen; aantallen klein. 
250. Idaea sylvestraria Hb. Enige malen waargenomen. 
251. Idaea bise lat a Hfn. Niet gewoon. 
252. Idaea seriata Sehr. Gewoon. 
253. Idaea emarginata L. Enkele keren waargenomen. 
254. Idaea aversata L. Gewoon. 
255. Idaea straminata Bkh. Gewoon. 
256. Orthonama vittata Bkh. Enkele keren waargenomen. 
257. Xanthorhoe designata Hfn. Niet gewoon. 
258. Xanthorhoe spadicearia Den. & Schiff. Zeer gewoon. 
259. Xanthorhoe ferrugaia Cl. Vrij gewoon. 
260. Xanthorhoe montanata Den. & Schiff. Enige malen waargenomen. 
261. Xanthorhoe fluctuata L. Gewoon, doch kleine aantallen. 
262. Scotopteryx moeniata Scop. (Lempke). 
263. Scotopteryx luridata Hfn. Vrij gewoon. 
264. Epirrhoe alternata Müller. Gewoon. 
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265. Epirrhoe rivata Hb. Enkele malen waargenomen; zeldzaam. 
266. Camptogramma bilineata L. Verschijnt geregeld in een enkel exemplaar. 
267. Mesoleuca albicillata L. Idem. 
268. Pelurga comitata L. Enige malen waargenomen. 
269. Cosmorhoe ocellata L. Verschillende malen waargenomen, niet gewoon. 
270. Eulithis prunata L. Enkele malen gezien, zeldzaam. 
271. Eulithis testât a L. Idem. 
272. Eulithis populata L. Vrij gewoon, doch kleine aantallen. 
273. Eulithis mellinata F. Enige malen gezien; niet gewoon. 
274. Ecliptoptera silaceata Den. & Schiff. Vrij zeldzaam. 
275. Chloroclysta siterata Hfn. 4 en 11.X.1970, beide keren één exemplaar. 
276. Chloroclysta truncata Hfn. Vrij gewoon. 
277. Thera firmata Hb. Gewoon. 
278. Thera obeliscata Hb. Zeer gewoon. 
279. Thera variata Den. & Schiff. Vrij gewoon. 
280. Thera juniperata L. Een enkele maal waargenomen. 
281. Electrophaes corylata Thnb. Gewoon. 
282. Colostygia pectinataria Knoch. Verschillende malen waargenomen; vrij zeldzaam. 
283. Hydriomena fur cat a Thnb. (Lempke). 
284. Hydriomena impluviata Den. & Schiff. Gewoon. 
285. Pareulype berberata Den. & Schiff. Enkele malen waargenomen. 
286. Spargania luctuata Den. & Schiff. Enkele malen waargenomen. 
287. Rheumaptera undulata L. Niet gewoon. 
288. Oporinia dilutata Den. & Schiff. Gewoon. 
289. Oporinia autumnata Bkh. Enkele malen waargenomen. 
290. Perizoma affinitata Steph. 1970 (Wagenaar). 
291. Perizoma alchemillata L. Vrij gewoon. 
292. Perizoma flavofasciata Thnb. Verschillende malen waargenomen. 
283. Hydriomena furcata Thnb. (Lempke). 
284. Hydriomena impluviata Den. & Schiff. Gewoon. 
295. Eupithecia linariata Den. & Schiff. Verscheidene malen; niet gewoon. 
296. Eupithecia valerianata Hb. (Lempke). 
297. Eupithecia centaureata Den. & Schiff. 1970 (Wagenaar). 
298. Eupithecia goossensiata Mabille. Verschillende malen waargenomen. 
299. Eupithecia vulgata Hw. Vrij gewoon. 
300. Eupithecia subfuscata Hw. Vrij gewoon. 
301. Eupithecia nanata Hb. Gewoon. 
302. Eupithecia virgaureata Dbld. Eén exemplaar op 10.VII.1961. 
303. Eupithecia pusillata Den. & Schiff. Gewoon tot zeer gewoon. 
304. Eupithecia lariceata Freyer. Enige malen gevangen. 
305. Eupithecia tantillaria Bsd. Eén exemplaar op 25.V.1968. 
306. Chloroclystis rectangulata L. Gewoon. 
307. Chloroclystis debiliata Hb. (Lempke). 
308. Gymnoscelis rufifasciata Hw. Niet gewoon. 
309. Anticollix sparsata Tr. 31.VII.1970, één exemplaar (Wagenaar). 
310. Chesias legatella Den. & Schiff. Geregeld, doch in kleine aantallen. 
311. Aplocera efformata Gn. (Lempke). 
312. Euchoeca obliterata Hfn. Enkele malen waargenomen. 
313. Hydrelia flammeolaria Hfn. Meermalen gezien; niet gewoon. 
314. Pterapherapteryx sexalata Retzius. Enkele malen gevangen. 
315. Lomaspilis marginata L. Gewoon. 
316. Semiothisa notât a L. Gewoon. 
317. Semiothisa alternaria Hb. Gewoon. 
318. Semiothisa signaria Hb. Gewoon, soms talrijk. 
319. Semiothisa liturata Cl. Zeer gewoon. 
320. Semiothisa clathrata L. 1970 (Wagenaar). 
321. Semiothisa brunneata Thnb. Gewoon. 
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322. Semiothisa wauarla L. Verschillende malen gevangen. 
323. Cepphis advenaria Hb. Enkele malen gevangen. 
324. Plagodis dolabraria L. Niet gewoon. 
325. Pachycnemia hippocastanaria Hb. Verschillende malen waargenomen. 
326. Opisthograptis luteolata L. Vrij gewoon. 
327. Epione repandaria Hfn. Geregeld aanwezig. 
328. Ennomos autumnaria Werneb. Een enkele maal; zeldzaam. 
329. Ennomos alniaria L. Gewoon. 
330. Ennomos fuscantaria Hw. Een enkele maal gevangen. 
331. Ennomos erosaria Den. & Schiff. Gewoon. 
332. Selenia denfaria F. Vrij gewoon. 
333. Selenia tetralunaria Hb. Verschijnt geregeld, doch is niet gewoon. 
334. Odontoptera bidentata Cl. Gewoon. 
335. Crocallis elinguaria L. Niet gewoon. 
336. Ourapteryx sambucaria L. Verschillende malen waargenomen; niet gewoon. 
337. Colotois pennaria L. Gewoon. 
338. Angerona prunaria L. Verschijnt geregeld, doch in een enkel exemplaar. 
339. Biston betularia L. Gewoon. 
340. Peribatodes rhomboidaria Den. & Schiff. Vrij gewoon. 
341. Peribatodes secundaria Den. & Schiff. Vrij gewoon. 
342. Deileptenia ribeata Cl. Enkele malen gevangen. 
343. A leis repandata L. Gewoon tot zeer gewoon. 
344. Boarmia roboraria Den. & Schiff. Vrij gewoon, doch kleine aantallen. 
345. Serraca punctinalis Scop. Gewoon. 
346. Ectropis crepuscularia Den. & Schiff. Vrij gewoon. 
347. Ectropis extersaria Hb. Vrij gewoon. 
348. Aethalura punctulata Den. & Schiff. Enkele malen gevangen. 
349. Ematurga aiomaria L. Plaatselijk talrijk. 
350. Bupalus piniaria L. Zeer gewoon. 
351. Cabera pusaria L. Gewoon. 
352. Cabera exanthemata Scop. Vrij gewoon. 
353. Bapta bimaculata F. Gewoon. 
354. Bapta temerata Den. & Schiff. Zeer gewoon. 
355. Campaea margaritata L. Gewoon. 
356. Hylaea fasciaria L. Vrij gewoon. 
357. Gnophos obscuraria Den. & Schiff. Enkele malen gevangen. 
358. Perconia strigillaria Hb. Gewoon. 

SUMMARY 
Enumeration of Macrolepidoptera caught or observed on the North-Veluwe at Epe 

and surroundings. 
Oegstgeest, Regentesselaan 16. 

ATLAS PROVISOIRE DES INSECTES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEM¬ 
BOURG. Cartes 1 à 226 en 227 à 445. Publication du Musée d’Histoire Naturelle et de 
L’Administration des Eaux et Forêts. Luxembourg, 1973. 

Deze twee series kaarten, alle uitgevoerd volgens de opzet van de kartering van de 
Europese Invertebrata, geven de thans bekende verspreiding van 440 Coleoptera in het 
Groothertogdom Luxemburg. Samensteller ervan is Alfred Mousset. Ook hier de drie 
bekende rondjes, nu met de jaartallen 1940 (literatuurgegevens) en 1950 (vangsten en 
waarnemingen voor en vanaf dat jaar). 

De kaarten 4—225 bevatten de verspreiding van de Carabiden, de nummers 227— 
444 de Hygrobiidae (één soort), de Dytiscidae, Gyrinidae, Scarabaeidae en Lucanidae. 
Voor coleopterologen bij wie de belangstelling verder gaat dan de Nederlandse gren¬ 
zen, dus een belangrijke publikatie. — Lpk. 
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A new species of Tortricidae, injurious to Cedar In Lebanon (Lepidoptera) 

by 

A. DIAKONOFF 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

Through the kind mediation of Dr, Wolfgang Dierl of Munich Museum I was 
entrusted with material of a tortricid, injurious to Cedar in Central Lebanon, for iden¬ 
tification, The insect was collected by Messrs. A, S. Talhouk and Baloch of the 
Faculty of Agricultural Sciences, the American University of Beirut, 

I am grateful for the opportunity to study this apparently new species and for the 
permission to retain the types for the collection of the Leiden Museum. The paratypes 
will be deposited in the collection of the Museum of the American University of 
Beirut, Lebanon and in the Munich Museum, West Germany. 

The figures were made by Mr. A. C. M. van Dijk, The Hague, and by the author. 

Parasyndemis cedricola spec. nov. 
$ 17 mm. Head fuscous-grey, face concave, tinged ochreous, forehead opalescent 

whitish in certain lights, with a lateral moderately raised tuft at each side, vertex with 
a smoothly appressed thick blackish tuft. Antenna blackish white-banded above, densely 
biciliate, cilia about 1. Thorax grey marbled with fuscous and blackish. Abdomen 
fuscous. 

Fore wing oblong-suboval, broadest in and beyond Middle, costa with a very small, 
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not appressed costai fold well beyond base; gently curved throughout, more so along 
basal third, apex subobtuse, termen rounded, rather oblique. Dark slaty-grey, markings 
blackish, broadly edged with light fuscous, on costal third of wing becoming black, 
edged with whitish. Basal patch to V\, margin black, ochreous-edged on both sides, 
moderately undulate, hardly convex; rather dark grey with a pair of transverse black 
striae; central fascia just submedian, formed by a large subrectangular hardly oblique 
black spot, lower edge gently and more or less obtusely pointed, well-defined; lower 
part of fascia rounded, convexly projecting posterad, anterior edge subconcave; on 
costa this fascia on either side with conspicuous white blackish-parted band, limited by 
upper edge of cell; costal patch subrectangular, oblong, black, posterior lower angle 
emitting two gently diverging black lines to tornus, interconnected in middle of wing 
by a blackish blotch; a faint subapical black oblique mark, continued before termen to 
tornus and scalloped (concavities posterior); concavities filled out with ochreous. Cilia 
dark grey with a black basal band. 

Hind wing dark bronze-grey, dusted with darker grey. Cilia dark grey with a black 
subbasal band and a white basal line. 

Male genitalia. Rather similar to those of the type species, but uncus much narrower, 
top dilated and truncate, broadest at the end (and not ovoid : broaest in middle). 
Gnathos similar but lower part (the dilated and flattened part of the arms) less 
sclerotized and smaller. Valva more pointed, sclerotized ridge along basal part of costa 
smaller, sacculus less prominent and less abruptly so. Aedeagus longer, coecum penis 
longer, apical half of aedeagus less narrowed, less curved, without ventral point at 
orifice. 

$ 15 mm. Head pale glossy grey, face with a mediae black transverse stripe, in¬ 
terrupted in middle, vertex partly suffused with blackish and touched with ochreous. 
Palpus pale grey tinged ochreous, towards base becoming whitish, towards tip suffused 
with blackish. Thorax grey marbled with whitish and pale ochreous. Abdomen pale 
ochreous, dorsum infuscated. 

Fore wing moderately broad, broader than in male, oblong-truncate, costa curved 
along anterior half, straight posteriorly, apex rounded, termen rounded, moderately 
oblique. Whitish, tinged very pale grey, moderately dusted with dark grey, tending to 
form vertical straight strigulae. Edges of markings black, finely undulate, more or less 
broken up and irregular; markings indistinctly filled out by pale ochreous-tawny. Basal 
patch not reaching Va, edge straight, moderately oblique, interrupted in fold; this patch 
strewn with small irregular black marks; space beyond patch moderate, with parallel 
edges, parted by a suffused blackish line to fold, with a black dot on costa; central 
fascia together with costal patch forming a rectangle, indicated by four subvertical 
transverse black lines; anterior of these straight, three other undulate, all more or less 
equidistant, spaces between them finely parte-d blackish; the so formed three spaces of 
wing filled out by pale ochreous-tawny suffusion thus : first and third spaces, over their 
costal half; median space over its dorsal half; this median space rather dilated above 
fold; an undulate black line from costa before apex to termen above tornus; costal 
ends of black lines dilated into black wedge-shaped spots; ultimate spot separate, just 
before apex. Cilia grey, around apex suffusedly barred with black. 

Hind wing fuscous-bronze, densely dusted with dull dark grey. Cilia light greyish- 
fuscous, a darker subbsa! line. 

Female genitalia. Ninth tergite moderately sclerotized. Ovipositor lobes (lobi anales) 
fleshy, oval, finely aciculate, densely short-haired. Sterigma, sclerotized, more or less 
calyciform, lamella postvaginalis rather narrow, sides extended and concave, lamella 
antevaginalis sclerotized, upper edge shallowly V-shaped, ostium proper annular. 
Colliculum, a moderate slightly curved and dilated tube, edge hyaline, lower edge 
darkly incrustate. Ductus bursae rather short, with a slender straight cestum. Signum 
moderate, thorn-shaped, with a large rounded basal plate. 

Central Lebanon, Barouk, 2—11.'VI. 1973, ex larva on Cedar needles (A. S. Talhouk, 
Baloeh), 1 $, holotype, genit. slide 9030 (2.VI.1973), 1 $, allotype, genit. slide 3983 
(6.VI. 1973), 3 $ (two without abdomens), 7 $, paratypes. 
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The species is closely allied to the type species of the genus, the common Palaearctic 
P. histrionana Frölich and superficially very similar, especially the males; the females 
are paler with the colouring brighter. The genitalia in the two sexes are distinct. It 
seemed useful to present a full decription of each sex because of the sexual dimorphy. 

THE USE OF GENETICS IN INSECT CONTROL. Editors: R. Pal en M. J. Whitten. 
Elsevier/North Holland - Amsterdam, 241 pp. prijs ƒ 80,-—. 

Eind april verscheen bij Elsevier/North Holland het boek The Use of Genetics in 
Insect Control. Het bevat in principe de bijdragen van de sprekers die voor het Sympo¬ 
sium Genetic Control of Insects een voordracht hielden. Dit Symposium vond plaats 
tijdens het 14e Internationale Congres voor Entomologie in Canberra in augustus 1972. 
Nadien is besloten de bijdragen in boekvorm uit te geven, de teksten zijn daarop aan¬ 
gepast en de algemene informatie is wat ruimer geworden. 

Het boek geeft een goed beeld van wat er al zo aan onderzoek op het gebied van 
genetische bestrijding van insektenplagen gaande is. Uiteraard gaat het, gelet op het 
bovenstaande, meer om een indruk van wat er aan onderzoek plaats vindt en wat er 
aan resultaten wordt geboekt, dan dat sprake kan zijn van een volledig overzicht van 
de stand van zaken op het gebied van genetische bestrijding. Het boek beoogt ook niet 
een compleet beeld te geven doch wel worden die bepaalde aspecten die dan de aan¬ 
dacht krijgen, uitgebreid belicht. In het ene geval gaat dit om de huidige stand van 
zaken met betrekking tot resultaten en verwachtingen van bepaalde technieken voor de 
bestrijding van deze of gene plaag, in een ander geval worden weer specifieke genetische 
problemen belicht, dan wel in het algemeen of met betrekking tot een bepaalde soort 
in het bijzonder. 

Het boek bestaat uit een drietal, elk meerdere hoofdstukken omvattende, delen, voor¬ 
afgegaan door een algemene inleiding over genetische bestrijding van plagen. Deel I 
omvat drie hoofdstukken over bestrijdingsaspecten van insekten van agrarisch of veteri¬ 
nair belang. Deel II behandelt problemen t.a.v. insekten van medische importantie in 
een vijftal hoofdstukken. Deel III tenslotte is een algemeen gedeelte en bestaat uit twee 
hoofdstukken. 

Het is een boek dat zeer ter lezing kan worden aanbevolen zowel voor de algemeen 
geïnteresseerde als voor hen die op dit terrein van onderzoek werkzaam zijn. De uit¬ 
voering van het boek is erg fraai. — W. P. J. Overmeer. 

BIONOMICS AND EMBRYOLOGY OF THE INLAND FLOODWATER MOS¬ 
QUITO AEDES VEXANS, 1974. 213 pp, 136 figs, ca. 300 refs, index 8 kolommen. 
Illinois University Press, SBN 0-252-00340-3. Prijs (gebonden) $ 10.00. 

Dit boekje is minstens zo heterogeen als de titel doet vermoeden. Het eerste deel, 
dat iets meer dan de helft beslaat, is een verhandeling over de bionomie van Aedes 
Vexans, van de hand van W. R. Horsfall en H. W. Fowler Jr. 

In het tweede deel wordt door L. J. Moretti en J. R. Larsen een verhandeling ge¬ 
geven over de embryologie van deze soort. 

Aedes vex ans bewoont terreinen die per jaar eenmaal, of meerdere malen over¬ 
stromen en weer opdrogen. In Amerika, en in mindere mate in Europa, is deze soort 
een van de hinderlijkste steekmuggen, een overbrenger tevens van bepaalde ziekten. 
Het ligt dan ook voor de hand dat er met name over oecologie en biologie een over¬ 
vloed van literatuur beschikbaar is, die in dit werkje wordt gecompileerd. Hiernaast 
wordt veel origineel materiaal geboden. 

Het hoofdstuk over de embryologie is geheel origineel. De enige samenhang met het 
eerste deel is dat in de studie van Horsfall en Fowler was gebleken dat de meest 
kritieke fase in de levenscyclus waarschijnlijk het eistadium is, zodat een kennis van de 
embryologie wellicht de sleutel tot een bestrijdingsmeehanisme zou kunnen leveren. 
Alles bij elkaar een boekje dat door vrijwel alle kopers maar voor de helft gebruikt 
zal worden — en dan wel duur is. — W. N. Ellis. 
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The features of the petiolar segment in some Braconidae (Hymenoptera) 

by 

C. VAN ACHTERBERG 

When studying Braconidae 1 was struck by the complexity of these animals, 

especially of the second abdominal or petiolar segment. 
Some names used for its parts in literature are confusing or incorrect. As fig. 2 

shows, some Meteorus species have a deep dorsal pit (dC in the figure), called by 

Schmiedeknecht (1897 : 152) “Rückengrübchen” or “tiefe Längsgrübchen”. Nixon (1943 : 

53) called them “tracheal grooves”, although the spiracles lie more caudad (S in the 

figure). Lately Fischer (1970 : 256) used the name “Dorsalgruben”, which may be 

confusing because the Braconidae may have a distinct groove on the mesoscutum which 

deserves this name much more! There also may be a lateral pit (1C, fig. 3), which is 

situated in a wide lateral groove : the glymma, also known in the Ichneumonidae. 

For the dorsal pit I propose the name “dorsope” (“ope” is Greek for “hole”). Nearly 

always there is a carina dorsally of it, which I call the dorsal carina. The lateral pit I 

propose to name “laterope”, and when both caulae occur at the same height (as in fig. 

3), I speak of “diplope”. 

Another, unexpected, structure may be seen in figs. 3 and 4, viz., a circular area set 

with bristles. It is situated in the anterior, ventral, corner of the petiolar segment (Bf, 

figs. 3 and 4). Bristle fields are known in a similar place in ants (Markl : 1963). Both 

Tanycarpa bicolor (Nees) and Hybrizon buccata (de Brébisson) possess these structures, 

but the species are not closely related. Probably the bristle fields of the petiolar seg¬ 

ment give information about the posture of the gaster, touching the propodeum, the 

hind coxa or the metasternum. To my knowledge, this interesting structure was not 

observed before in the Hymenoptera Parasitica. 

But as Diakonoff (1936) has shown, insects may have similar static organs in quite 

different places e.g. the sensillae of type II between the pro- and mesothorax ventrad 

in Periplaneta (Blattoidea). 
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Fig. 1—4, Scanning-electron-microscope photographs of the petiolar segment of some 

Braconidae. 1, dorsal aspect, Tanycarpa bicolor (Nees), (The Netherlands, Waarder, 

16—20.IX.1972 (55 X); 2, dorsolateral aspect of detail of base, Meteorus ictericus 

(Nees), (The Netherlands, Waarder, 11—15.VIII.1972 (55 X); 3, laterodorsal aspect of 

detail of base, T. bicolor (Nees), same specimen as in fig. 1 (140 X); 4, lateral aspect 

of detail of base, Hybrizon buccata (de Brébisson), (The Netherlands, Wijster, 
14—28.VII.1972 (140 X). 

Bf = bristle field; Dc = dorsal carina; dC = dorsope; G = glymma; 1C = laterope; 

S = spiracle. 

COLEOPHORA TRIFOLLI (CURTIS) (LEP, COLEOPHORIDAE). 

Als vervolg op het artikel van de heer Lempke in Ent. Ber., Amst. 34: 138 kan ik 

meedelen, dat niet Doets, maar L. H. Schölten de soort het eerst in Nederland aan¬ 

trof. Hij ving op 18.VII.1934 een exemplaar te Lobith, dat door Vâri gedetermineerd 

werd als C. frischella (L.) en dat zich nu met al het andere micro-materiaal van Schöl¬ 

ten in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht bevindt. 

In Zuid-Limburg is C. trifolii beslist heel gewoon, zowel op Medicago alba als op 

M. officinalis. Ik vond de zakjes te Bocholtz, Simpelveld, Eijs, Spekholzerheide, Heer¬ 

len, Vijlen, Wijlre, Schin op Geul, Oost Maarland en Eijsden. Jammer genoeg lukte 

het mij niet ook maar één vlindertje te kweken uit tientallen zakjes. Wel verzamelde 

ik één motje in de vrije natuur te Eijs, waar ik later ook veel zakjes aantrof. 

G. R. Langohr, Pleistraat 20, Simpelveld. 
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Syrphiden in 1973 

door 

J. A. W. LUCAS 

Het jaar 1973 was wel het slechtste vangjaar, dat ik tot nu toe heb meegemaakt. Het 

weer was of te heet of te koud en winderig. Zelfs op de beide topdagen 27 en 28 mei 

werd de vangst door een vrij straffe wind beïnvloed. De volgende vangsten zijn ver¬ 

meldenswaard : 
Brachyopa insensilis Collin. Opnieuw een $ te Rozendaal (Geld.), 12.V.1973. 

B. iestacea Panz. Breda, Liesbos, 5.V.1973, $. Vierde exemplaar voor ons land. 

Cheilosia cynocephala Loew. Echt, De Doort, 10.VIII.1973, 9 . 

Ch. praecox (Zett.). Best, 6.V.1973, $ ; Oirschot, 6.V.1973, $ . 

Ch. semifasciata Becker. Susteren, 20.V.1973, $ ; Cadier, Riesenberg, 26.V.1973, 3 $. 

Criorhina asilica (Fall.). Susteren, 20.V.1973, $ ; Echt, De Doort, 28.V.1973, $. 

Cr. pachymera Egg. Best, 6.V.1973, 9 ; Echt, De Doort, 28.V.1973, twee $ $ (waar¬ 

van nu één in de coll.-Geurts). 

Dasysyrphus friuliensis (van der Goot). Susteren, 27.V.1973, $. 

Epistrophe grossulariae (Mg.). Susteren, 11.VIÏÏ.1973, 9 . 

E. meianostoma (Zett.). Cadier, Riesenberg, 26.V.1973, drie 9 9 ; Susteren, 27.V.1973, 

$. 
E. ochrostoma (Zett.). Susteren, 27.V.1973, 9 ; Echt, De Doort, 28.V.1973, $ en 9 . 

Eumerus sogdianus Stack. Rotterdam, 11.VIII.1973, $ in mijn flat. 

Helophilus (Parhelophilus) frutetorum (Fabr.) Echt, De Doort, 10.VIIL1973, $ . 

H. hybridus Loew. Bakkeveen, Olterterp en Wijnjeterp, 18 en 19.VIII.1973, zeven 

$ $ en zeven $ $. 

H. (Eurinomyia) transfugus (L.). Echt, De Doort, 10.VIII.1973, 9 ; Wijnjeterp. 

19.VIII.1973, $. 
Ischyrosyrphus glaucius (L.). Echt, De Doort; Geulle, Armenbos; Oisterwijk. 

Meligramma euchroma Kow. Opnieuw te Susteren, 20 en 27.V.1973, vijf 9 9. 

M. triangulifera (Zett.). Rozendaal (Geld.), 12.V.1973, drie $ $ ; Susteren 27.V.1973, 

9; Echt, De Doort, 28.V.1973, 9; Bunder Bos, 19.V.1973, twee 9 9. 
Metasyrphus punctifer (Kan. in Frey). Boxtel, 6.V.1973, $ en 12.V.1973, $ (leg. 

Van der Krift). 

Pocota personata Harr. Echt, De Doort, 28.V.1973, $ (en nog enkele gezien). 

Temnostoma bombylans (Fabr.). Best, 3.VI.1973, $, leg. Van der Krift. Tot nu toe, 

op één waarneming van Het Woold na, alleen uit de zuidelijke helft van Limburg 

bekend. 

T. vespiforme (L.). Susteren, 27.V. 1973, 9. 

Xanthogramma citrofasciatum (Deg.). Geulle, Armenbos, 19.V.1973, 9 . Ook weer te 

Echt en Susteren. 

Xylota abiens Mg. Best, 3.VI.1973, $, leg. Van der Krift. 

SUMMARY 

Enumeration of interesting Syrphidae caught in the Netherlands in 1973. 

Rotterdam 3024, Immanuel Kantstraat 91. 

UYTTENBOOGAARD-ELIASENPRIJS 

Zoals U bekend werd deze prijs in 1972 niet uitgereikt doordat de ingezonden publi¬ 
caties niet in aanmerking kwamen voor de ter beschikking gestelde prijs van ƒ 2.000,—% 

Onder deze omstandigheden achtte het Bestuur van onze stichting het juist de inder¬ 

tijd benoemde commissieleden, t.w. de heren Dr. A. F. H. Besemer, Dr. P. J. den Boer, 

J. A. Janse, Dr. C. A. W. Jeekel en Dr. M. A. Lieftinck, te verzoeken zitting te blijven 

nemen in de nieuwe commissie ter toekenning van de prijs in 1975. 
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Zoals U verder bekend zal zijn kan deze Commissie de prijs toekennen aan de per¬ 

soon, die een zodanige bijdrage in de vorm van één of meer publicaties op het gebied 

van de entomologie in Nederland heeft geleverd, dat deze naar haar oordeel voor toe¬ 
kenning van de prijs in aanmerking komt. 

Elk lid van de Nederlandse Entomologische Vereniging is gerechtigd vóór 15 januari 

1975 aanbevelingen bij de Commissie te doen betreffende personen, die naar zijn me¬ 

ning voor de Uyttenboogaard-Eliasenprijs in aanmerking komen. 

Correspondentieadres: Dr. C. A. W. Jeekel, Eeuwigelaan 23 in Bergen (N.H.). 

De secretaris: W. Hellinga. 

LINSENMAIER, W., ZWERFTOCHT DOOR HET INSEKTENRIJK. 388 pags, 

373 fign. Uitg. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974. Prijs gebonden bij voorinte¬ 

kening (tot 1.1.1975) ƒ 72,50, daarna ƒ 82,50. 

De Nederlandse editie van Linsenmaier’s boek, waarvan de oorspronkelijke titel 

„Insects of the World” luidt, kwam tot stand onder redactie van drs. J. P. Duffels en 

drs. W. N. Ellis en met medewerking van diverse Nederlandse specialisten. Het is een 

van de fraaiste populair-wetenschappelijke werken over insekten geworden, die ik ken. 

Na een inleiding, waarin verschillende algemene onderwerpen behandeld worden, ko¬ 

men de diverse orden aan de beurt. De lezer wordt hierbij niet vermoeid door een 

grote hoeveelheid namen die hem in de regel weinig zullen zeggen, maar er wordt 

vooral getracht de aandacht te vestigen op de vele belangwekkende verschijnselen die 

zich bij elke groep voordoen, hetzij in eigen land, hetzij overal elders ter wereld. 

De illustraties bestaan voor een deel uit schitterend gekleurde platen, voor de rest 

uit zwart-wit foto’s of uitstekende tekeningen. Het aantal afbeeldingen is in werkelijk¬ 

heid veel groter dan 373, omdat bij elkaar horende figuren vaak hetzelfde hoofd¬ 

nummer hebben. 

Zeer aanbevolen voor ieder die een modern wetenschappelijk verantwoord algemeen 

boek over insekten zoekt. — Lpk. 

MANI, M.S., Plant galis of India, 1973, The Macmillan Company of India Ltd., 

Delhi 110006, 354 pag., 56 fig., 16 pi., prijs 80 rupees. 

Dit is het eerste samenvattende werk over de gallen van de Indiase flora. In de in¬ 

leiding wordt aandacht besteed aan definitie, bouw en ontstaan van gallen, aan hun 

verwekkers en aan het verzamelen en prepareren ten behoeve van morfologisch onder¬ 

zoek. Hierna volgen, gerangschikt volgens het natuurlijke systeem, de waardplanten met, 

onder nummer, beschrijvingen van ruim 800 hierop voorkomende gallen, soms in tabel¬ 

vorm. In deze beschrijvingen zijn gegevens opgenomen over inquilinen, predatoren, ver¬ 

spreidingsgebied en voornaamste literatuur. Aansluitend op dit gedeelte een literatuur¬ 

lijst, een verklaring van de technische termen, een index van de gallen en een algemene 

index. 
De tekstfiguren, waarvan vele zijn ontleend aan vroegere publicaties, zijn over het 

algemeen vrij goed, evenals de foto’s op de platen. Soms is het zonder illustraties wel 

eens wat moeilijk om een gal alleen met de gegeven beschrijvingen thuis te brengen, 

zoals bijvoorbeeld de gallen nrs. 324, 325, 326 en 332 op Mangifera indica Linn. op 

p. 87. 
Het gebruik van nummers in plaats van namen in de tabellen, tekstfiguren en platen 

is storend en leidt in vele gevallen tot een eindeloos geblader naar de achterin staande 

gallen-index. Misschien kan dit euvel bij een eventuele nieuwe druk weggewerkt worden. 

Mogelijk kunnen dan ook enkele aanwijzingen inzake het prepareren van de galverwek- 

kers worden opgenomen, omdat een exacte determinatie van de gallen soms slechts door 

bestudering van deze organismen mogelijk is. Het gehele boek heeft verder een verzorgd 

aanzien en het is voor degene, die zich met de gallenstudie bezig houdt of moet houden, 

een welkome aanwinst, temeer daar sommige soorten ook in Europa voorkomen. — 

W. Nijveldt. 
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* voor een naam duidt een naam aan die nieuw is voor de wetenschap. 
* before a name denotes a name new to science. 

** voor een naam geeft een soort of vorm aan die nieuw is voor de Nederlandse fauna. 
** before a name denotes a species or form new to the Netherlands fauna. 
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Lepidoptera ...... 222 
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Thysanura = 225 
Trichoptera ...... 225 

VERTEBRATA 
Aves ........ 225 
Mammalia ...... 225 

CRUSTACEA ...... 225 

VERMES ........ 225 

PLANTAE . ..225 

ARACHNOIDEA 

ACARIDA 

aipicola 127, 129 
armata 149 
autumnalis 114 
ssp. batava (F. rouxi) 150 
brevipes 149 
Cheladonta 114 
conjecta 127,129 
costulata 114 
Doloisia 114 
Feltria 149 et seq. 
formicaram 114 
Hydrachna 127 et seq. 
Leptotrombidium 114 
longior 12 

**lycopersici 135 
muscae 114 
Neotrombicula 114 
Fiona 127,129 
Rhipieephalus 12 
romijni 149 
rouxi 149 
rassicum 114 

**sanguineus 12 
skorikowi 127 et seq. 
synod 114 
Tyrophagus 12 
Vasates 135 
ssp. westfalica 

[(F. romijni, rouxi) 149 

ARTHROPODA 

ARACHNIDA 

Agyneta 172 
amentata 171 
approximates 172 
Araneus 172 
arundinacea 171 
aureolus 171 
Bathyphantes 172 
bifrons 172 
ssp. caespiticolis 

[(P. aureolus) 171 
clathrata 172 
clercki 172 
Clubiona 171 
compta 171 
conica 172 
Comicularia 172 
cornutus 172 
cucurbitinus 172 
Cyclosa 172 
degeeri 172 
dentate m 172 
Dictyna 171 
Dicybium 172 
Diplocephalus 172 
Dismodicus 172 
Entelecara 172 
erythropus 172 
Evarcha 171 

Gnathonarium 172 
Gongylidiellum 172 
Gongylidium 172 
gracilis 172 
herbigradus 172 
hygrophilus 171 
impigra 172 
insecta 172 
latitans 171 
Lepthyphantes 172 
Linyphia 172 
lividus 172 
lugubris 171 
Meioneta 172 
mengel 172 
Meta 172 
Micrargus 172 
Minyrioloides 172 
montana 172 
nigrum 172 
nudipalpis 172 
Oedothorax 172 
Pachygnatha 172 
pallens 172 
Pardos a 171 
parvulus 172 
Philodromus 171 
picinus 172 
Pirata 171 
prativaga 171 
pullata (Pardosa) 171 
pullatus (Bathyphantes) 

[172 

extensa 172 
fäicata 171 
flavipes 

r 
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pusilla 172 
Robertus 172 
rufipes 172 
ruricola 171 
saxatilis 172 
segmentata 172 
sisyphium 172 
stagnatilis 171 
subtilis 172 
Tapinocyba 172 
tenebricola 172 
tenuis 172 
terricola 171 
Tetragnatha 172 
Theridion 172 
Trachynella 172 
trifrons 172 
Trochosa 171 
tuberosus 172 
ulmi 171 
unicornis 172 
vittatum 172 
vivum 172 
Xysticus 171 

OPILIONIDA 

Platybunus 172 
triangularis 172 

MYRIAPODA 

CHILOPODA 

albipes 39 
Chromatoiulus 39 
coeruleocinctus 39 
Craspedosoma 38 
Cylindroiulus 39 
denticulatus 38 
frisius 39 
fuscus 39 
Glorneris 38 
Julus 39 
laeticollis 39 
latestriatus 39 
marginata 38 
Microiulus 39 
Nemasoma 39 
niger 39 
nitidus 39 
Ommatoiulus 39 
Polydesmus 38 
projectus 39 
Proteroiulus 39 
punctatus 39 
rawlinsii 38 
sabulosus 39 
scandinavius 39 
Schizophyllum 39 
silvarum 39 
Tachypodoiulus 39 
teutonicus 39 
varicorne 39 

DIPLOPODA 

acuminata 37 
aulacopus 36, 38 
Brachygeophilus 38, 39 
calcaratus 38 
crassipes 38, 39 
Cryptops 36, 37, 39 
dentatus 36, 38 
erythrocephalus 38 
ferrugineum 38 
forficatus 38, 39 
Glorneris 36 
hortensis 36, 39 
Lithobius 36, 38, 39 
marginata 36 
melanops 38 
microps 38 
nemorensis 37 
niger 36 
Pachymerium 38 
parisi 36, 37 
pelidnus 36, 38 
Schendyla 37 
Strigamia 37 
Tachypodoiulus 36 
truncorum 38, 39 

HEXAPODA 

COLEOPTERA 

abietis 134 
arenarius 155 et seq. 
Baryphites 9 
bicolor 127, 128 
Bledius 155 et seq. 
Cassida 91 
chrysocephala 133 
circumflexus 127 
Cis 91 
clavicornis 127 
Dactylotrypes 9 
Dytiscus 127 
Enochrus 127, 128 
Halipus 127 
Hylobius 134 
Laccophilus 127 
Larinus 90 
longicollis 9 
minutus 127 
Myelophilus 134 
Noterus 127 
Paxillus 61 
pellucidus 9 
piniperda 134 
Psylliodes 133 
rubiginosa 91 
ruficollis 127 
sturnus 90 
subniger 155 et seq. 
uyttenboogaarti 9 

DIPTERA 

abiens 54, 215 
Achalcus 34 

**aeneicoxa 34 
Agromyza 92 
albiceps 131 
aibipila 48 
ambiguus 53 
angustifrons 33 
annulipes 34, 51 
antiqua 48,131 
apicalis 32 
argentifrons 49, 54, 55 
Argyra 34 

**argyrotarsis 32 
asilica 49, 131, 215 
Asilus 131 
austriaca 52 
barbata 48 

**betulae 34 
bicolor 48 

**bigoti 131 
bimaculata 52 
bipunctata 33 
bombylans 53, 215 
Brachyopa 48, 215 
Brachypalpus 48 
brevicornis 52 
brevidens 52 
buxi 133 
Caliprobola 48 
Campsicnemus 29 
carbonaria 48 
Cerdistus 131 
Cheilosia 48, 54, 55, 131, 

[215 
**chetifer 33 

chrysocoma 48 
Chrysogaster 49 
Chrysops 131 
Chrysotoxum 49,131 
cirsii 92 
citrofasciatum 54, 215 
Clinocera 33 
comtus 54 

**confinis 34 
consimilis 52 
cornigera 88 
crabroniformis 131 
crassicornis 131 

**crassipes 34 
crataegi9 
Criorhina 49,131, 215 
cynocephala 215 
Dasysyrphus 50, 215 
Dermatobia 1 et seq. 
desoutteri 32, 34 
ditraeae 5 
Didea 50 

**discedens 34 
discimanus 53 
Dolichopus 32, 33 
eggeri 52 
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Epistrophe 50, 55, 215 
euchroma 51, 215 
Humeras 55, 215 
Eurinomyia 215 
festiva (Pipiza) 53 
festivum (Chrysotoxum) 

[49 
fiavipes 131 
flavitarsis 52, 55 
floccosa 49 
florum 54 
friulieesis 50, 215 
fratetorum 52, 215 

**fulvicaudis 33 
geniculata (Neoascîa 52 
genicuiatus (Cerdistus) 

[131 
germanicus 131 

**glauca 34 
gîaucius 51, 215 
grossa 131 
grossulariae 50, 215 
guttata 51 
Haematopota 131 

**haemorrhous 52 
Helophilus 215 
Hercostomus 32, 33 
heringi 51 
Heringîa 51 
hominis 1 et seq. 
honesta 48 
Hybomitra 131 
hybrida (Tubifera) 54 
hybridus (Helophilus) 

[215 
illustrata 49 
inflata 54 
insensilis 215 
intermedia 50 
interrapta 52 
intonsa 49 
Ischyrosyrphus 51, 215 
Kowarzia 33 
Lampochromus 34 
laphriformis 48 
lapponica 53 

**îatelîmhatus 33 
latemarius 51 
lenis 49 
Leecozona 51 
Linnaemyia 95 
Lixophaga 5 

**longiventris 33 
lonicerae 88 
lucorum 51 
lugubris 52 
lumbatus 29 
îunulatus 50 
îurida 131 
luteitarsis 52 
macquarti 49 
maenlata 49 
malinellus 51 

marginatus 29 
Medetera 32, 34 
Megasyrphus 51 
Melangyna 51 

**melanostoma 50, 55, 215 
**melanotrichus 34 

Meligramma 51, 55, 215 
Mesosyrphus 51 
Metagonistylum 5 
Metasyrphus 51, 215 
micans 131 
Microdon 52 
mînense 5 
Monarthropalpus 133 
montana 131 
Multogramma 57 
Muscideicus 33 
Napomyza 88 
nasutula 49 
nemoram 54 
Neoascia 52 
Neocnemodon 52 
Neurigona 34 
nigricorais 50 
nigrîpes 92 
nitens 51 

**nodicornis 33 
** notâtes 34 

ochrostoma. 50, 215 
**ôlsufjevi 95 

ornâtes. 55 
Orthoneura 52 
ovalis 53, 55 
Oxyna 93 
pachyrnera 50, 215 

**pallida 34 
Pamponeras 131 
Paragus 52, 55 
Parapenium 52 
Paraphytomyza 88 
Parhelophilus 52, 215 
parietina 93 
pectinulatus 29 
pedissequum 54 
Peiecocera 52 
personata 215 
Philonicus 131 
Phytagromyza 88 
Phytomyza 92 

**picatus 34 
pilosa 48 
Pipiza 52 
pîantaginis 93 
Pïatycheirus 53, 55 
Pocota 215 
Porphyrops 34 

**praeceps 33 
praecox 49, 215 

**praetextatus 33 
primus 54 
pseudocilifemoratus 32 
ptarmica 91 
pubescens 52 

punctifer 51, 215 
punctulatus 51 
Pyrophaena 53 
quadrimaculata 53 
ranunculi 50 
Rhopalomyia 91 
rosaram 53 
rueppelli 53 

**rupesîris 33 
**sahlbergi 33 

Sargus 131 
Scaeva 53 
Scellus 34 
scita 54’ 
scutellaris 48 
selenitica 53 
semifasciata 49, 215 
sepulcralis 131 

**signatus 34 
simplex (Dolichopus) 32 

**simplex (Teucho- 
I phorus) 34 

**sogdîanus 50, 55, 215 
speciosa 48 
Sphaerophoria 53 
Sphegina 53, 55 
spîraeae 92 
splendens 49 

**steini 32 
strigatus 50 

**strigipes 33 
**strobli 34 

Stylia 93 
Sybistroma 33 
Sympycnus 32, 34 
Syntormon 34 
tarda 54 
tarsalis 53 
Temnostoma 53, 215 
testacea 215 
Teuchophorus34 
Thomasîniana 9 
tibialis 52 
transfugus 215 
triangulifera 51, 55, 215 
tricincta 52 
Triglyphus 54 
Tropidia 54 
Trypeta 92 
tuberculatus 51 
Tubifera 54 
umbellataram 51 
varipes 92 

**verecunda 53, 55 
vernale 49,131 
verrai H 69 
verrucula 52 
vespiforme 54, 215 
virescens 49 
Volucella 54 
Xanthandms 54 
xanthocnema 54 
Xanthogramma 54, 215 
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xylostei 88 
Xylota 54, 215 
zonaria 54 

HEMIPTERA 

A. HETEROCERA 

affinis 127,128 
albomarginata 146 

*altera 139 
americoferus 4 

*annulata 143 
Anthocoris 7 
Bryocoris 11 
Callicorixa 127 et seq. 
canariensis 145 
carayoni 144 
concinna 127 et seq. 
concinnoides 147 
Corixa 127,128 

*dentifer 141 
elegans 140 
exilis 7 
falleni 129 

*flaviceps 72 
Geocoris 4 
Gerris 127 
glauca 127, 128 
guttata 145 
Hesperocorixa 127,128 
hespems 4 
lateralis 127 et seq. 
leachi 127,128 
linnei 127,128 
Lygus 4 
Melanotrichus 72 
minki 7 
Myrmedobia 7 
Nabis 4 
Notonecta 127,128 
occulata 145 
odontogaster 127 
Orius 4 
Orthotylus 72 
pallens 4 
panzeri 127, 128 
pilosus 7 
Plea 127,128 
praeusta 127 
pteridis 11 
punctata 127,128 

*rhodensis 147 
roseiceps 72, 73 
rubella 144 
selecta 128 
sibiricus 7 
Sigara 127 et seq. 

*simplex 145 
simulans 7 

*sodomita 144 
*spilana 141 
striata 127,128 

tamaricicola 144 
tenellus 7 
thoracicus 127 
tristicolor 4 
Tuponia 139 et seq. 
variegata 145 
viridifulva 145 
viridisparsa 145 

B. HOMOPTERA 

abietinum 8 
Acyrthosiphon 165 
Aleyrodes 11 
Aphidius 165 
Aphis 166 
brassicae 166,167 
Brevicoryne 166,167 
Cerataphis 134 
coffeae 12 
Elatobium 8 
ervi 165 
formicarum 11 
Geococcus 12 
Gossyparia 12 
Kaltenbachiella 134 
Lecanopsis 11 

lonicerae 11 
Myzus 134 
onobrychidis 165 
orchidearum 134 
pallida 134 
Pemphigus 7 
perniciosus 8 
persicae 134 
pisum 165 
Prociphilus 135 
Quadraspidiotus 8 
spuria 12 
xylostei 135 

HYMENOPTERA 

acerinus 90 
Achrysocharella 91 
aemulans 27 
Agathis 5 
agilissima 74 
alata 57 
albilabris 57 

**albipes 162 
Allodynerus 75 
Allotria 166,167 
Alloxysta 165 et seq. 

**alpinobalticus 168 
**alternans 161 

Alysson 57, 77 
**ambigua 91 

Ametastegia 162 
Ammophila 24 et seq., 

[56 
anatolica 27 
Andrena 74 

**anodaphes91 
Anoplius 75,168 
anthrisci 74 
Apanteles 5 
Aprosthema 161 
arenaria 57, 58 

**ariae 163 
armata (Ammophila) 27 

**armatus (Diomorus) 89 
arvensis 57 
Asecodes 91 
assimilis 77 
Astata 57, 77 
Athalia 162 
atratinus 57 
atricornis 80 
attenuatum 57 
aureicolle 58 
aurulenta 76 
austriacus 76 
balticus 76 
beaumonti 77 
bicolor (Miscophus) 57 
bicolor (Osmia) 76 
bicolor (Tanycarpa) 213 
bimaculatus 57, 77 
bipunctatus 58 
bisinuata 74 
borealis 76, 78 
Brachythops 161 
brassicae 166, 167 
brevitarsis 77 
bruxellensis 77 

**bruzzonei 91 
buccata 213 
budensis 89 
byssina 74 
Caenocryptus 198 
cardui 93 

**carpini 162 
caviventris 75 
cephalotes 77 
Gereeds 57, 58 

**chambersi 163 
checrieri 77 
Chlorocytus 92 
chlorogaster 91 
chlorosoma 163 
Chremylus 80 
Chrysis 75 
Chrysocharis 91 

**chrysochlorus 92 
chrysorrhoea 164 
Cirrospilus 107 
clypealis 76, 78 
clypeata 24 et seq. 

**collaris 91 
Colletes 74 
concolor 79, 80,198 
conformis 92 
connexus 75 
costai 57 
Crabro 57 
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**crassicomis 89 
**crassinervis 92 

Cremnops 80 
cribrarius 57 

**crius 91 
Crossocerus 57, 77 

♦♦craciger 92 
CEspidata 162 
Cynips 15,16 

♦♦cyzicus 92 
debilitates 75 
delphinalïs 75 
Denthatalia 162 
dentricES 57 
Dermatopelte 89 
Diaeretiella 166,167 
Dichatomus 90 
dimldiata 162 
Diodontus 77 
Diomoras 89 
Disophrys 79 
distinguendus 123 

**dryas 163 
Ectemnius 57, 77 
Elachertus 89 
elongatulus 57 
enslini 76 
Entedon 90 
Epeolus 74 
ephippium 163 
equestris 57 

equiseti 162 
*f. eumenoides 

[(S, mutinensis) 73, 78 
**eupliorïon 90 

Euplectromorpha 89 
Eurytoma 90 
Eutomostethus 163 
exilis 75 

**fageti 91 
**filicis 161 

ssp. fJammula 
[(A, scutellariae) 162 

flavens 161 
flavipes 5 

**furfius 90 
fuscipennis 57,198 

**var. fusicornis 
[(A. tarda) 161 

**geniculata 92 
gerstaeckeri 58 
glabrata 162 
graediï 57 
Habrocytus 92, 93 
Halictus 74 
halophilus 74 
Halticoptera 91, 92 

**harmolitae 92 
Hedrychum 58 
Heter arthras 91 
Hoplammophila 27 
Hoplocampa 163 
Hoplocrabro 57 

Hybrlzon 213 
Hyperteles 91 
ictericus 214 
var. infuscata 

[(A. victrix) 166, 167 
insidiosES 77 
insignis 90 
jacobsoni 79 
Janssoniella 91 
laevigatas 77 
Lariophagus 123 
Lestica 57 
Lindenius 57 
linearis 74 
lineata 161 

**longiscapus 92 
**Iugus 91 

lutarius 57 
luteus 164 
macilentus 198 
Macrocentrus 79, 80 
macrophadn.a 165 
Macrophya 163 
macula 161 
Megastïgmus 89 

'|s*melanarius 162 
melanocephala 58 
Mellinus 57 
Merïsmus 92 
Meteoras 213, 214 
Mierodynerus 75 
Mimesa 57, 77 
Mimumesa 57, 196 
minima 74 
minor (Macrocentrus) 80 

**mmor (Monodontomerus) 
[89 

Mïscophus 57 
mixta 161 
Monodontomerus 89 
montana (Macrophya) 

[163 
montanus (Entodon) 91 
mustela 92 
mutinensis 75, 78 
Myrmosa 58 
Necremnns 107 
Nematinus 164 
ssp. niemellaei (H. 

aureicolle) 58 
niger 74 
nigerrimus 75 

**var. nigrans (E. 
ephippium) 163 

nigricornis 15,16 
nigrmus 57 
nitidus 57 
nobile 58 
Nomada 75 
nugdunensis 75 
obscura 75 
oriental is 79 
Osmia 76 

Oxybelus 58 
palïicomis 15,16 
pallides 89 
pailipes 57,162 
Pamphilius 161 
pandellei 74 

**pannonica 89 
panzeri 57 
Parapsammophila 27 

**parietinae 93 
Passaloecus 76, 78 
patellana 91 
Pediaspis 90 
peltarius 57 
Pemphredon 76 
Perithous 198 

**perla 162 
persimilis 80 
Phanerotoma 79 
Philanthus 56, 58 

**philiscus 90 
P ictus 107 
pilosiscuta 89 

**pinu§ 89 
polita (Andrena) 74 
polita (Helicoptera) 92 
politus (Halictus) 74 

**poreira 92 
Prosopis 74 
Psen 57, 77, 185, 196 
Psenulus 57, 77 

**purpurea 91 
pygmaeus 57, 58 
quadrimaculatus 57 
quatuordecimnotatus 58 
quercusfolii 15, 16 
quinquefasciata 57 
rapae 166,167 
R'hadinogaster 80 
Rhicnopelte 89 
Rhogogaster 163 
roseum 58 
rossii 75 
rozenburgensis 74 
raficornis 57 
rufipes 58 
ragïfer 76 

**ratïlïcornis 163 
rybyensis 57 
sabulosa 56 
Schizocera 161 

**scutellariae 162 
**var. scuteïlarïs (M. 

montana) 163 
scuteïlata 165 
Seladerma 92 
Semicromyrme 58 
septememetorius 198 
Sibiriens 196 
smuatissimus 75 

**smaragdina 91 
**spermotrophus 89 

Sphecodes 74 
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**splendens 92 
Staurothyreus 92 
Stelis 74 
Stenobracon 80 
stigma 77 
stigmaterus 5 
striatus 80 
Strongylogaster 161 
styriaca 74 
styrius 77 
subaeneus57 
subterranea 57 

**suspectus 89 
Symmorphus 75, 78 
Synergus 15,16 
Tachysphex 57 
Tanycarpa 213 
tarda 161 

**temporalis 92 
tener 162 
Tetrastichus 91 
Thinodytes 92 
Torymus 15, 16 
Trachusa 74 
triangulum 56, 58 
Trichogramma 5 
trifasciatus 80 
trimaculata 75 
Trionyx 166 

**tripolii 93 
Trypoxylon 57 

**ulmi91 
ultonicus 92 
uniglumis 58 
vagans 91 
varius 57, 199 

**viciellae 89 
victrix 166, 167 
villosa 75 
viridis 163 
wesmaeli 57, 76 

**willigkiae 164 
**wuestneii 161 

xanthoceros 161 
Xestomnaster 92 
Xystus 165 

ISOPTERA 

Coptotermes 135 
formosanus 135 

LEPIDOPTERA1) 

acaciae 164 
Acasis 83 
Acherontia 67, 70 
Acronicta 170 
acteon 18 
Actinotia 170 

adustata 83, 171 
aegeria 18 
affinis 170, 186 
Aglais 17, 64, 201 
Aglia 82 
Agrius 185 
Agrotis 67, 70 
albicolon 170 
albinella 5 
albipuncta 69 
albula 186 
alchymista 170 
alcon 81 
alcyonipennella 138 
Aleucis 83 

**alpigenana 154 
Amathes 186 
Anagoga 83, 186 
Anaplectoides 82, 170, 

[186 
Anarsia 8 

**ancilla 169 
Anticollix 83 
Anthocharis 17, 81 
antiopa 64 
Apamea 82, 186 
Apeira 186 
Aphantopus 18,115 
Apocheima 83 
Aporia 47 
arcania 18 
argiolus 18 
argus 18 
Argyresthia 10, 

[106 et seq. 
Asphalia 82 
assimilata 83 
atalanta 17, 65, 70 
atropos 67, 70 
aurago 186 
aureoargentella 107 
Autographa 67, 70 
Bankesia 136 
bankiana 170 
Batia 153 
bicoloria 81, 169 
bidentata 83 
bifida 185 
binotella 153 
bipunctaria 82 
biriviata 170 
Blastobasis 154 
Blepharita 82 
Boarmia 83 
boisduvaliella 154 
brassicae (Mamestra) 

[170 
brassicae (Pieris) 17, 200 
Busseola 5 
Cacoecimorpha 9 

c-album 18 
Callophrys 18 
Callopistria 170 
cardaminis 17, 81 
cardui 17, 66, 70 
carmelita 81, 169 
Carterocephalus 18 
castanea 82 
Catephia 170 
Catocala 105,131 
Catoptria 84, 154 

*cedricola 210 
Celaena 170 
Celastrina 18 
Cerastis 82 

**ceratoniae 154 
chamaecypariae 107 
chamomillae 82 
Chilo 5 
Chlorissa 82 
Chloroclystis 186 
Cidaria 83 
cinctaria 83 
Cirrhia 186 
Cleora 83 
Coenobia 186 
Coenonympha 18 
Coleophora 138, 214 
Colias 17, 65, 70, 81 
comma 18 

**conchella 154 
confusa 67, 70, 82, 170, 

[186 
confusalis 82 
Conistra 170 
consonaria 83 
conspurcatella 136 
convolvuli 169, 185 
coridon 67, 70 
Cosmia 170,186 
Cosmopteryx 154 
costaestrigalis 82 
crataegi (Aporia) 47 
crataegi (Trichiura) 186 
crenata 186 
croceus 65, 70 
Cucullia 82 
cultraria 186 
curvatula 169 
Cyclophora 82 
Cydia 154 
Cynthia 17, 66, 70 
daplidice 65, 70 
Dasychira 169 
Dendrolimus 82 
designata 186 
Diatraea 5, 6 
Dichomeris 153 
Dichrorampha 154 
didymata 83 

*) De namen voorkomende in de lijst van Epe (p. 202 - 209) zijn niet in het register 
opgenomen. 
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diluta 82 
Disces tra 121 
distinctata 83 
ditrapezium 186 
dolabraria 83» 171 
Drepana 169» 186 
Drymonia 186 
duplicana 154 
Dysauxes 169 
Ectomyelois 154 
Ectropis 83 

*elocata 105 
emortualis 82, 186 
Enargia 82» 170 
Endromis 82 
E-nnomos 83 
Eriogaster 20 
Erynnis 17 
Esperia 153 
Eulithis 83 
euphorbiae (Acronicta) 

[170 
Eupithecia 83 
Enrols 82» 186 
Eurrhypara 154 
Eustrotia 170 
Euxoa 82 
exigua 4 
extersaria 83 
fascelina 81, 169 
ssp. faunus (O. venatus) 

[18 
filipendulae 89 
f, flava (P. brassicae) 

[200 
flavofasciata 186 
freyella 107 
frischella 138, 214 
fuciformis 169 
fuligmaria 82» 186 
fulvata 83 
fumosella 136 
furcula 185 
gamma 67» 70 
Gastropacha 169 
gerningana 9 
glareosa 170» 186 
Gluphisia 186 
Glyptoteles 154 
Gnorimoschema 10 
Gonepteryx 17 
halterata 83 
haworthii 170 
Heliophobus 170 
Heliothis 67» 70 
Hemaris 20» 169 
Hepialus 82» 170 
Herse 169 
Hesperia 18 
HipparcMa 18 
hîppia 47 
hispidaria 83 
Horîsme 83,170 
humuîi 82» 170 

hyale 17, 65» 70» 81 
Hybocampa 169 
Hyloicus 81 
Hypatima 153 
Hy periodes 153 
hyperaetus 18» 115 
îcarus 18 
Idaea 82 
ilicis 18 
irnitaria 82 
ïnachis 17 
inconspicuella 136 
interj ecta 186 
interrogationis 68, 71» 82 
io 17» 64 
ipsilon 67» 70 
Issoria 66» 70 
janthina 170 
jezonîella 195 
jurtina 18 
juventina 170 
kurokoi 195 
Lacanobîa 82 
1-album 69 
lanestris 20 
Lasiommata 18 
Laspeyresia 8,154 
lathonia 66» 70 
f, latimargo (N. 

[janthina) 170 
leucacrinella 154 
Leu co don ta 81» 169 
leucographa 82 
Leucoma 89, 95 
lichenella 136 
lienigiella 154 
Ligdia 83, 171 
lîgustri (Sphinx) 11» 81 
Limnaecia 154 
lineatella 8 
lineola 18 
îiterosa 170 
Lithocolletis 190 
Lithosia 69 
îittoralis 9 
Lobophora 83 
lue.tu ata 83 
lunaria 186 
lunosa 170» 186 
Lycaena 18 
Lycophotia 170 
Lysandra 67» 70 
Macdunnoughia 67» 70, 

[82» 170,186 
machaon 17» 64 
Macroglossum 67» 70 
Maculinea 81 
magnatella 153 
malella 91 
Mamestra 170 
Maniola 18 
marginalia 153 
megera 18 
Melanthia 83» 170 

Mesoligia 170 
mîlhauseri 169 
minima 170» 186 
Minoa 186 
molesta 8 
molothina 170 
muricata 82 
murinata 186 
myella (us) 84 
Mythimna 69» 170» 186 
napi 17» 201 
Nepticula 91 
nîgropunctata 82» 186 
Noctua 170,186 
noctuelîa 69» 71 
Nola 82 
Nomopiii!a 69, 71 
Nord man ni a 18» 164 
nupta 131 
Nymphalis 17» 64, 81 
obelisca 82 
obstipata 69» 71 

*obtusifoliella 200 
occulta 82» 186 
ocellaris 170 
Ochlodes 18 
Odontoptera 83 
Odontosia 81» 169 
Olene 81 
Omphaloscelis 170, 186 
operculella 10 
opima 82 
Opogona 10 
Orgyia 20 
orientalis 195 
Orthonama 69» 71 
Orthosia 82 

**osthelderi 84 
palaemon 18 
paleacea 82» 170 
Palpita 69, 71 
pamphilus 18 
Papil io 17, 64 
Paradiarsia 170, 186 
Pararge 18 
Parascotia 82, 186 
Parastichtis 186 
Parasyndemis 210 
peltigera 67» 70 
pendularia 82 
Pergesa 169 
Peridroma 67» 70 
Perizoma 83, 186 
perlucidalîs 154 
permutatella 84 
Philedone 9 
Philereme 83» 153» 171 
phlaeas 18 
phoebe 186 
Photedes 170, 186 
phragmitella 154 
Phthorimaea 10 
phycidella 154 
Phyllonorycter 190 et seq. 
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Pieris 17, 65, 70, 200, 201 
Pima 154 
pinastri 81 
pineti 136 
pini 82 
pisi 82 
Plagodis 83, 171 
Plebejus 18 
Pleuroptya 185 
plumella 169 
Plutella 69, 71 
polychloros 17, 64, 81 
Polygonia 18 
polyodon 170 
Polyommatus 18 
Pontia 65, 70 
populata 83 
populeti 82 
porcellus 169 
prasina 82, 170, 186 
procellata 83, 170 

**pronubana 9 
pulveraria 83, 186 
puta 186 
pyri 91 
quadra 69 
quercifolia 169 
quercinaria 83 
quercus 18 
Quercusia 18 
querna 186 
rapae 17 
Rebelia 169 
recens 20 
Recurvaria 107 
reticulata 170 
rhamni 17 
Rhodostrophia 82 
Rhyacia 82,170 
roboraria 83 
Roeselia 186 
rubi (Callophrys) 18 
rubiginosa 170 
rufa 186 
Rupela 5 
rupicapraria 83 
ruralis 185 
saccharalis 5, 6 
sacchari 10 
salicis 89, 95 
satura 82 
saucia 67, 70 
Schrankia 82 
scolopacina 82, 186 
Scopula 82,186 
Scotia 186 
Scotopter5x 82 
Selenia 186 
semele 18 
Semiothisa 83, 186 
sertorius 17 
Sesamia 5 
sicula 170 
Sideridis 170 

signaria 83 
simulans 82, 170 
Solenobia 136 
Spargania 83 
sparsata 83 
Sphinx 11, 81 
Spialia 17 
Spodoptera 4, 9 
staintoni 136 
stellatarum 67, 70 
subcervinella 10 
subsericiata 82 
subumbrata 83 

**sulphurella 153 
suspecta 186 
sylvestraria 82 
sylvestris 18 
Syngrapha 68, 71, 82 
syringaria 186 
tages 17 
tau 82 
tersata 83,170 
Thera 186 
Theria 83 

**thuiella 10, 106 et seq. 
thujaella 107 
Thymelicus 18 
tityrella 91 
tityus 20 
Tortrix 70 
ssp. transiens (A. 

[crataegi) 47 
ssp. transiens (A. hippia) 

[47 
*ssp. transitoria (A. 

[crataegi) 47 
transversata 153, 171 
Trichiura 186 
trifasciata 106 

**trifolii (Coleophora) 
[138, 214 

trifolii (Discestra) 121 
**f. tripuncta (E. bankiana) 

[170 
Trisateles 82,186 
Tritophia 186 
tritophus 186 

*troodi 190 
Tryporyza 5 
turca 186 
turcomanicella 195 
turfosalis 153 
unanimis 82 
unionalis 69, 71 
urticae (Aglais) 17, 64, 

[201 
Vanessa 17, 65, 70 
variata 186 
ssp. variegata 

[(P. transversata) 153 
v-ata 186 
vaupunctatum 170 
venatus 18 
versicolora 82 

verticalis 185 
vetulata 83 
vibicaria 82 
viretata 83 
viridana 70 
viridata 82 
wauaria 186 
Xanthorhoe 170,186 
Xestia 82 
xylostella 69, 71 
Zygaena 89 

NEUROPTERA 

abbreviata 113 
Agulla 98 
albolineata 113 
alcyrodiformis 102 
Anisochrysa 102 
atlasensis 102 
betulina 112 
bilineatus 102 
Boriomyia 112 
carnea 2,102,113 
Chrysopa 2,102, 112, 113 
Coniopteryx 102 
Creoleon 102 
Cueta 103 
dorsalis 113 
Drepanepteryx 112 
Euroleon 112 
europaeus 112 
flava 102, 113 
flavifrons 113 
formosana 96 et seq. 

*Formosoraphidia 99 
fuscata 112 
Hemerobius 112 
hispanus 31 
humilinus 112 

**libelluloides 29,102 
lineosa 103 
lugdunensis 102 
Macronemurus 102 
Micromus 112 
microstenus 103 
Myrmeleon 103 
Nathanica 112 
Nemoptera 104 
Neuroleon 103 
Nimboa 102 
Nineta 102 
nitidulus 112 
nostras 112 
notata 97 
Palpares 29, 102 
perla 112, 113 
Phaeostigma 97 
phalaenoides 112 
pontica 104 
prasina 102 
pygmaeus 112 
Raphidia 96 et seq., 104 
Raphidilla 96 
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ressli 102 
Semidalis 102 
septempunctata 113 
sinuata 104 
Sisyra 112 
stigma 112 
subnebulosa 112 
sybaritica 102 
Sympherobius 112 
variegatus 112 
ventralis 113 
viridana 102 
xanthostigma 96 

ODONATA 

elegans 127,128 
Ischnura 127,128 

ORTHOPTERA 

Bacuita 44 
ssp. bohemicus 

[(S. eurasius) 182 
carbonarius 182 
caucasicus 182 
cotticus 182 
dichroa 46 
eurasius 180 et seq. 
ssp. hyalosuperficies 

[(S. eurasius) 182 
ssp. iranicus (S. werneri) 

[182 
*ssp. macedonicus 

[(S. eurasius) 180 et seq. 
Maculacris 44 
Maga 44 
Magaella 43 
newskii 182 
Paramaga 44 

*picta 44 
rubicundulus 182 
ssp. slovacus (S. eurasius) 

[182 
Stenobothrodes 180 

[et seq. 
Stenobothrus 180 et seq. 
ssp. sviridenkoi 

[(S. werneri) 182 
tadzhicus 182 
werneri 182 

SIPHONAPTERA 

agyrtes 94,174,176 
[et seq. 

assimilis 94 
bisoctodentatus 94 
Ceratopsyllus 178 
congener 94 
Ctenophthalmus 94, 

[174,176 
dasycnema 174,178 
Doratopsylla 174, 178 

fasciatus 174,177 
ssp. fennicus (C. 

[agyrtes) 177 
garei 178 
Megabothris 174 
Nosopsyllus 174, 177 
Palaeopsylla 94,174, 

[178 
poppei 174, 175, 178 
ssp. smitianus 

(C. agyrtes) 174 
soricis 94, 174,178 
turbidus 174 
Typhloceras 174,175, 178 

THYSANURA 

armatus 8 
Onychiurus 8 

TRICHOPTERA 

bidentata 62 
dentata 62 
falcata 62 

*fischeri 120 
Grumichinha 120 
Helicopsyche 116 
Leptocella 116 
Oxyethira 62 
Phylloicus 116 
xyphocentron 116 

VERTEBRATA 

AVES 

Parus major 114 

MAMMALIA 

Apodemus sylvaticus 173 
[et seq. 

Clethrionomys glareolus 
[94 

Erinaceus europaeus 173 
Homo sapiens 114 
Leuconoe dasycneme 114 
Microtus agrestis 114 
Microtus arvalis 114 
Mus musculus 173 
Mustela erminea 173 
Mustela nivalis 114 
Myotis myotis 114 
Neomys fodiens 114 
Oryctolagus cuniculus 

[173 
Pipistrellus pipistrellus 

[114 
Plecotus auritus 114 
Rattus norvegicus 173, 

[177 
Rattus rattus 177 

Sorex araneus 94,173, 
[174, 178 

Sorex minutus 178 
Talpa europaea 94,114 
Vespertilio serotinus 114 

CRUSTACEA 

Gammarus duebeni 126 
Idotea chelipes 126 
Nagurus cristatus 12 
Palaemonetes varians 126 
Porcellio scaber 12 
Porcellionides pruinosus 

[12 

VERMES 

Hymenolepis scutigera 94 

PLANTAE 

Abies alba 89 
Abies arizonica 89 
Abies cephalonica 89 
Abies cilicia 89 
Abies concolor 89 
Abies magnifica 89 
Abies nobilis 89 
Abies veitchii 89 
Acer obtusifolium 177 
Achillea millefolium 

[56, 58 
Aechmea luddemanniana 

[12 
Aglaonema modestum 12 
Alnus164 
Aquilegia 92 
Artemisia vulgaris 92 
Aster tripolium 74, 93 
Astrophytum 10 
Atriplex hastata 121,122 
Betula 9 
Brassica napus 74 
Burbidgea schizocheila 

[12 
Buxus sempervirens 133 
Campanula 92 
Capsella bursa-pastoris 56 
Centaurea 93 
Chamaecyparis 106 

[et seq. 
Chamaenerion angusti- 

[folium 56, 58 
Chrysanthemum 

parthenium 92 
Chrysanthemum vulgare 

[56, 58 
Citrus 12 
Cladophora 128 
Codiaeum variegatum 12 
Convolvulus arvensis 56 
Cornus sanguinea 163 
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Crataegus 9, 76, 77 
Crépis 74 
Cytisus laburnum 92 
Dactylis glomerata 11 
Dieffenbachia 12 
Epilobium hirsutum 121, 

[122 
Erodium cicutarium 56 
Eupatorium cannabinum 

[92 
Euphorbia cyparissias 56 
Fagus 91 
Festuca rubra 11 
Fragaria 11 
Fraxinus 7 
Galeopsis tetrahit 56 
Geranium pratense 162 
Geranium robertianum 

[162 
Geranium sanguineum 

[162 
Geranium sylvaticum 162 
Geum 92 
Grandenia grandiflora 12 
Gymnocalycium 

[mihanovichii 9 
Hedera canadensis 12 
Hypericum perforatum 56 
Impatiens 11 
Jasione montana 77 
Juniperus 104,153 
Lathyrus tuberosus 56 
Linaria vulgaris 56 
Linum catharticum 163 
Lonicera 135 

Lonicera periclymenum 
[11 

Lotus 74 
Medicago alba 138, 214 
Medicago officinalis 138, 

[214 
Medicago sativa 165 
Nepeta grandiflora 134 
Nerium oleander 9 
Oenothera biennis 56 
Oxalis 11 
Pastinaca 91 
Phoenix canadensis 9 
Phoenix dactylifera 9 
Phragmites 92 
Picea abies 8 
Picea pungens cv. 

[glauca 8 
Picea sitchensis 8 
Pinus 102, 133, 134 
Plantago lanceolata 56 
Poa annua 11 
Polygonum persicaria 

[56,162 
Polyporus 91 
Populus 7, 162 
Populus tremula 162 
Potamogeton pectinatus 

[126 
Prunus spinosa 164 
Pseudotsuga mucronata 

[89 
Pteridium 91 
Pteridium aquilinum 161 
Pyrethrum 92 

CORRECTIES 

Quercus alnifolia 176 
Quercus cypria 176 
Reseda lutea 74 
Rhinanthus major 92 
Rorippa 91 
Rubus 11, 75 
Rubus caesius 11 
Rubus fructicosus 56, 58 
Sagina apetala 56 
Salicornia 73 
Salix 77, 162 
Sambucus 76 
Sansevieria 10 
Scutellaria 

[galericulata 162 
Scutellaria minor 162 
Senecio jacobaea 4 
Sinapis alba 74 
Sisymbrium 90 
Sisymbrium officinale 56 
Sonchus arvensis 74 
Sorbus aria 163 
Stellaria media 121 
Strelitzia 10 
Tamarix 140, 141 
Thuja occidentalis 10, 

[107 
Trifolium pratense 165 
Ulmus 12 
Vanda parviflora 134 
Vicia cracca 56 
Vicia tenuifolia 56 
Washingtonia filifera 12 
Xylaria hypoxylon 121 

(.Mustella Scopoli, 1777, is 
1758). 

p. 57, regel 20 van boven, Alysson moet zijn: Alyson. 

p. 114, regel 5 van onderen, Mustella moet zijn: Mustela. 

een correctie en dus een synoniem van Mustela Linnaeus, 
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Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806) (Àcarina: Ixodidae) in Nederland 
door 

J, JANSEN 
Instituut voor Veterinaire Parasitologie en Parasitaire Ziekten, Utrecht 

Het vinden van een infectie met de teek Rhipicephalus sanguineus, bij een hond in 
Weert, door Van Rossem et al. (1974) geeft aanleiding over deze teek enkele nadere 
mededelingen te doen. 

Het is namelijk niet de eerste keer dat Rh. sanguineus in Nederland vastgesteld werd. 
Jansen (1962) vermeldde het voorkomen ervan in Dordrecht, waarbij de infectie hoogst¬ 
waarschijnlijk afkomstig was uit Noord Amerika en stelde een tweede geval (Jansen, 
1965) vast in Amersfoort, waarbij geen verband gevonden werd met gebieden waar Rh. 
sanguineus normaal voorkomt. Beide vondsten werden nogmaals vermeld door Jansen 
en Van den Broek (1966). Sindsdien werd door ons de teek vastgesteld op een hond te 
Sint Annaparochie, die kort tevoren uit Italië was ingevoerd en door Over en Hendriks 
(1970) op een Rotterdamse hond zonder aanwijsbare contacten met geïnfecteerde ge¬ 
bieden. 

Hoewel het vaak, bij incidentele infecties in gematigde streken, waarschijnlijk is, dat 
de teken geïmporteerd werden (o.a. Best et al., 1969, Gothe, 1968, Haarl0v, 1969, 
Jansen, 1962, Van Rossem. et al., 1974, Winding & Haarl0v, 1968) kan men zich toch 
op grond van de beschikbare literatuur niet aan de indruk onttrekken., dat Rh. sangui¬ 
neus zich onder bepaalde omstandigheden in onze streken kan vestigen. Best et al. 
(1969) vonden de teek bij één van hun twee gevallen bij een ingevoerde hond, die 18 
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maanden tevoren de quarantaine verlaten had; aangezien een dergelijke quarantaine in 
Groot Brittannië minstens zes maanden duurt en het bekend was dat de hond, overigens 
toen niet gedetermineerde, teken had bij aankomst, was de infectie bij het vinden ervan 
dus twee jaar in Engeland aanwezig, aannemende dat de hond zich in het land van 
herkomst besmet had. Winding et al. (1970) vonden in een jaar tijd 29 gevallen van 
infecties met Rh. sanguineus bij de hond. Daarbij kon vastgesteld worden, dat twee 
klinieken voor kleine huisdieren de bron vormden van deze infecties. Gothe en Hamel 
(1973) vonden eveneens, in Duitsland, bij meer dan 20 gevallen van infecties bij honden 
en mensen, twee infectiebronnen. De ene bron vormde een kliniek voor kleine huis¬ 
dieren, de andere een hondenschool. Vooral met betrekking tot deze laatste bron wijzen 
zij op de mogelijke en soms ook vastgestelde import van Rh. sanguineus op honden 
van in Duitsland werkende Amerikaanse burgers en militairen. 

Rh. sanguineus komt hoofdzakelijk voor in Afrika, de landen rond de Middellandse 
Zee en Amerika. De grens van zijn verspreidingsgebied ligt in Europa ongeveer langs 
de 50-ste breedtegraad. Het ziet er naar uit, dat Rh. sanguineus, gezien de zojuist be¬ 
sproken literatuur, zich ook noordelijker kan vestigen, hoewel daar direct bij aangete¬ 
kend dient te worden, dat tot nu toe, voor zover ons bekend is, niet is aangetoond dat 
de gehele levenscyclus in onze streken inderdaad plaats vindt. Rh. sanguineus is name¬ 
lijk in staat, in zijn verschillende ontwikkelingsstadia lang zonder bloedzuigen in leven 
te blijven; in theorie kan de gehele cyclus twee en een half jaar in beslag nemen 
(Arthur, 1962, Zumpt, 1944). Met andere woorden, zelfs in het geval van Best et al. 
(1969), waarbij de tijd, twee jaar, tussen import en vinden van de volwassen teken 
nauwkeurig bekend is, is het mogelijk, dat alle gevonden teken in een jong stadium 
met de hond ingevoerd werden. 

Men kan zich afvragen waarom Rh. sanguineus de laatste jaren regelmatig in Noord¬ 
west Europa gevonden wordt. Niet uit te sluiten is, dat men meer en beter determineert, 
maar waarschijnlijker is, dat dit veroorzaakt wordt door handel en verkeer, op uitge- 
breider schaal dan vroeger, met landen waar Rh. sanguineus inheems is. Bijzondere 
vermelding verdienen de mededelingen van Gothe en Hamel (1973) over de import in 
Duitsland met honden van Amerikaanse burgers en militairen en van Van Rossem et 
al. (1974) over de mogelijke invoer van de teken met een schapenwollen tapijt. Overi¬ 
gens zijn wellicht ook het toenemen van centrale verwarmingen en de neiging deze te 
lang en op een te hoge temperatuur te laten werken factoren die de overleving en mis¬ 
schien zelfs het volbrengen van de levenscyclus van Rh. sanguineus bevorderen. 

Het ware te wensen, dat iedere invoer van Rh. sanguineus voorkomen werd en in elk 
geval, dat alle binnengesleepte infecties zo snel mogelijk teniet gedaan konden worden, 
niet alleen om een hardnekkige, moeilijk te bestrijden parasiet te weren maar ook om¬ 
dat altijd het risico bestaat, dat met de teken de verwekkers van een aantal ziekten 
geïmporteerd worden. Rh. sanguineus is bijvoorbeeld een overbrenger van een aantal 
piroplasmosen, protozoaire bloedziekten, o.a. van piroplasmose bij de hond veroorzaakt 
door Babesia canis en van een aantal rickettsiosen, o.a. van fièvre boutonneuse een 
aandoening van o.a. de mens veroorzaakt door Rickettsia conori. Tot nu toe is van de 
import van dergelijke ziekten met Rh. sanguineus in Noord-west Europa niets gebleken. 
Weliswaar zijn er in Nederland enkele gevallen bekend geworden van piroplasmosis bij 
honden (Leeflang, 1971, Van Nie & Sutmöller, 1953, Vervoorn-Malinosky Blom, 1965), 
maar alle komende uit het buitenland. Overigens mag men daarom ook niet de moge¬ 
lijkheid uitsluiten, dat zich bij import en vestiging van Rh. sanguineus en import van 
B. canis op dezelfde plaats een meer of minder grote explosie van piroplasmosis bij 
honden kan voordoen, vooral omdat blijkens de literatuur klinieken e.d., waar veel, 
vaak zieke, honden samenkomen, bron van Rh. sanguineus kunnen zijn. 

SUMMARY 
The author reviews the five known cases of infection with the tick Rhipicephalus 

sanguineus in dogs in the Netherlands and discusses the possibilities of importation and 
establishment of the ticks in countries with a temperate climate. The danger of impor¬ 
tation of some protozoan and infectious diseases which are transmitted by Rh. 
sanguineus is stressed. 
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Trekvlinders in 1973 

door 

B. J. LEMPKE 

(Vierendertigste jaarverslag) 

In januari daalde het kwik slechts af en toe enkele graden beneden het vriespunt. 
Ook in februari was nauwelijks sprake van vorst. Geen wonder dat al in de helft van 
de maand de knoppen van de oranje crocussen verschenen, tegen het eind van februari 
gevolgd door veel paarse en witte. Maart zorgde voor een vroege lente: al voor de helft 
stonden alle crocussen wijd open en omstreeks de 20ste raakten er al veel uitgebloeid. 
Op 24 maart konden hier en daar temperaturen boven 20° gemeten worden! Daarna 
verslechterde het weer evenwel zeer snel, zo zelfs dat april 1973 met die van 1917 tot 
de koudste van deze eeuw behoorde. Ook mei bleef aanvankelijk koud, maar in de 
tweede helft van de maand trad een duidelijke verbetering in, zodat op de 28ste de 
temperaturen in het zuiden zelfs boven 25° kwamen. De eerste helft van juni was veel 
koeler, de tweede echter belangrijk aangenamer met op 26 en 27.VI maxima boven 30°. 
Ook begin juli was nog goed, maar daarna werd het weer wisselvallig en kwam de 
temperatuur herhaaldelijk niet boven 20°. Op de 27ste bleef het kwik zelfs bij 
13° steken! Augustus daarentegen gaf in het algemeen geen reden tot klagen met tal van 
mooie dagen en betrekkelijk weinig regen. Ook de eerste helft van september was nog 
goed, maar later werd het weer wisselvalliger met veel buien. Oktober was vrij koud 
zonder dat echter nachtvorsten optraden. Hetzelfde gold voor een groot deel van 
november, zodat zelfs tegen de helft van de maand nog bloeiende dahlia’s aanwezig 
waren. Omstreeks de 20ste kwam daar evenwel een einde aan en tegen het eind van de 
maand daalde de temperatuur sterk. De 29ste viel plaatselijk 10 cm sneeuw en de vol¬ 
gende nacht daalde het kwik in Friesland boven het sneeuwdek tot —20° ! Op 3 decem¬ 
ber viel echter de dooi in en in de rest van de maand vroor het slechts af en toe licht. 

Samenvattend: een zachte winter, een aanvankelijk zeer vroeg voorjaar, dat later 
echter sterk afgeremd werd, een middelmatige zomer en herfst. 

Tijdens het mooie weer vroeg in het jaar werden vrij veel exemplaren van Aglais 

urticae gezien en ook Inachis io werd herhaaldelijk waargenomen. In de herfst 
echter vloog de eerste maar zeer matig. Een uitzondering vormt een waarneming van 
Flint, die op 29.VIII vele honderden op bloeiende hei bij de Haarlerberg aantrof. 
Inachis io was in augustus evenwel op diverse plaatsen zeer gewoon. Opvallend zijn 
enkele meldingen van N. antiopa uit het westen: op 30.VIÏI één aan de rand van Am¬ 
sterdam, l.IX de tweede te Muiderberg en 10.IX de derde te Edam. Op 16.VII werd bij 
Klimmen een Nymphalis polychloros gezien, „sinds vele jaren weer eens een waarne¬ 
ming!” (E. van Mastrigt). Papilio machaon werd van diverse plaatsen in het zuiden ge¬ 
meld, maar ook van Doorn en van Drempt. Gonepteryx rhamni was op Voorne weer 
gewoon: op 10.VIII op bloeiende Eupatorium 70 stuks bij het Brede Water (Vroeginde- 
weij). Witjes verschenen pas omstreeks 1 mei en bleven het hele jaar schaars. 

Bruikbare gegevens werden door 122 waarnemers ingestuurd, waaruit het volgende 
verslag samengesteld kon worden. 

1. Pier is brassicae L. Op 20 mei werden te Middelburg ongeveer 20 stuks gezien, die 
duidelijk noordoostwaarts trokken, terwijl op 12 augustus in oostelijke richting migre¬ 
rende vlinders werden waargenomen (Wedts de Swart). Op 27.VIII zag Elferink in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen bij Noordwijkerhout vier stuks die telkens een paar 
minuten na elkaar op ± 3 rn hoogte in strakke vlucht zuidoostwaarts vlogen. „Eén 
ervan vloog op een paar meter afstand van mij door een vlierstruik”. 

2. Pieds rapae L. Op 27 mei vlogen over de buitengorzen van de Westplaat bij 
Sommelsdijk om ongeveer 16 uur 25 stuks met tussenpozen van 1—4 minuten west¬ 
waarts (Vroegindeweij). Op 18 juni trokken in de Biesboschpolder De Dood ± 50 stuks 
in ongeveer 30 minuten om de drie à vier minuten in kleine groepjes in noordelijke 
richting, ook weer omstreeks 16 uur. Op 10 augustus werden bij het Lauwersmeer in 
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het noorden van de polder trekkers gezien die heel laag bij de grond hardnekkig poog¬ 
den tegen een sterke wind in verder te komen (Dolfien). 

3. Pieris napi L. Zelden wordt van deze soort trek waargenomen. Des te interessan¬ 

ter is daarom een mededeling van A. van der Meijden, die op 24 juli op opgespoten 

terrein aan weerszijden van de Heinenoordtunnel aan de kant van de Hoekse Waard 

om ongeveer 10.15 bij wind uit no in een uur tijd omstreeks 100 stuks in zuidelijke 
richting zag trekken. 

3a. Pieris sp. Op 5 september werden ter hoogte van Egmond aan Zee ongeveer vier 

mijl uit de kust een 20 Witjes gezien die tussen 11.30 en 14 uur in westelijke richting 

vlogen, meest alleen, soms twee tegelijk, bij zwakke zw wind. De afstand was te groot 

om de soort te kunnen bepalen (J. C. Koster). 

4. Colias hyale L. De eerste generatie werd tussen 26 mei en 3 juli in klein aantal 

gezien, meest in Limburg, maar juist de twee eerste te Renesse. De zomer- en eventueel 

herfstgeneratie vloog van 24.VII tot 6.X, als altijd het drukst in Limburg, maar diverse 

exemplaren werden ook boven de grote rivieren gezien, tot in Overijsel toe. De top viel 

in de tweede decade van augustus met als hoogste aantal 22 op 10.VIII. Na 10 septem¬ 

ber waren de dagtotalen zeer klein en het laatste (afgevlogen) exemplaar werd 6 ok¬ 

tober te Echt gezien. 

Vindplaatsen. Lbg.: 25 vindplaatsen in het zuiden en midden. N.B.: Asten, Uden- 

hout. Zl.: Land van Saaftinge, Renesse. Z.H.: Ouddorp, Melissant, Voorne, Delft. N.H.: 

Egmond Binnen. Utr.r Linschoten. G dl,: Nijkerk, Winterswijk. Z. Flevoland: Knardijk. 

Ov.: Marie (gern. Wijhe), Diepenveen. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 248, bijna het dubbele van 1972. 

5. Colias croceus Fourcroy. De eerste Oranje Luzernevlinder werd 8 juli te Drei- 

schor gezien (Meininger), de laatste 4 oktober te Echt (Vranken). Daartussen liggen 

een aantal verspreide waarnemingen met als maximum 8 stuks op 25.VIII. Ook bij 

deze soort kwamen de meeste meldingen zoals te verwachten was uit de zuidelijke 

helft van het land, hoewel toch ook één exemplaar op 31.VIII op Ameland gezien werd 

(Stobbe). 

Vindplaatsen. Lbg.: Bunde, Echt, Herkenbosch, Ospel. N.B.: Asten, Kornse boezem 

(nw van ’s-Hertogenbosch). ZI.: Dreischor. Z.H.: Middelharnis. Gdl.: Nijkerk, Veessen 

(gern. Heerde). Fr.: Ameland. 

Totaal aantal waarnemingen: 33, geen hoog aantal, maar belangrijk beter dan de 

drie voorafgaande jaren. 

6. Vanessa atalanta I. In en vlak na de periode van fraai maartweer werden reeds 

de eerste exemplaren gezien, een aanwijzing dat ze met de warme luchtstromen mee¬ 

gekomen kunnen zijn: 21.III te Leeuwarden (De Mik), 28 en 31.III te Terborg (J. 

Schat), 6.IV in de tuin te Egmond-Binnen (Br. F. Melkert). Verdere aprilwaarnemingen 

waren: 10 en 13.IV weer te Egmond-Binnen, 26.IV te Amsterdam, 27.IV te Zeist. In 

mei waarnemingen op 13 verschillende dagen, steeds in zeer kleine aantallen. In juni 

werden op bijna alle dagen atalanta’s gemeld, maar de vlinder bleef zeer schaars. Juli 

werd geleidelijk aan beter met als opvallende uitschieter 21 stuks te Asten op de 21ste 

(Van der Donk), waardoor het totaal die dag op 38 kwam. Dat we nog steeds althans 

voor een deel met immigranten te doen hadden, bleek wel uit de vaak sterk afgevlogen 

toestand van de exemplaren. Zelfs in augustus vlogen naast de verse vlinders ook heel 

oude. Overigens begonnen de aantallen nu wel te stijgen en er kwamen plaatselijk zelfs 

opvallende concentraties voor: op 17.VIII 93 te Apeldoorn (Minnema), op 18.VIII een 

sterke trek van ongeveer 200 stuks (zie hieronder). In de tweede helft van augustus 

daalden de aantallen wat, maar al in de eerste week van september was er een duide¬ 

lijke toename met als maximum 154 op 16.IX. Na de eerste oktoberweek werd de 

vlinder plotseling zeer schaars, hoewel hij nog vrijwel dagelijks gezien werd, het laatst 

op 1 november een vers exemplaar te Echt (Vranken). 

Trek. Op 18.VIII werden bij de Haringvlietbrug en omgeving ongeveer 200 exem¬ 

plaren geteld, die omstreeks 9 uur bij matige oostenwind in IV2 uur in noordelijke 

richting voorbijtrokken (A. van der Meijden). 
Terugtrek in zuidelijke richting werd gezien op 3.IX bij Nijkerk (Sabelis), 4.IX 
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(Rozenburg, 20 stuks achter elkaar in een uur tijd, Rijsdijk), 16.XX (over Bokkegat van 
Voorne naar Goedereede, 5 stuks tussen 12 en 13 uur, terzelfder tijd duidelijke trek 
van Pieris rapae en Coccinella in dezelfde richting, Wilmink) en 6.X (Oostvoorne, in 
voormiddag 13 stuks bij westenwind met korte tussenpozen, (Claessen). 

Totaal aantal waarnemingen: 4700, haast het dubbele van 1972. 
7. Cynthia cardui L. De eerste meldingen kwamen laat: 12 mei te Zeddam en 26 

mei te Renesse. In juni werd de Distelvlinder slechts op vier dagen waargenomen, in 
juli op negen met vrijwel steeds zeer kleine aantallen. Heel opvallend was daarom een 
opgave van Van der Meijden, die op 24.VII niet minder dan 13 stuks telde bij de 
Heinenoordtunnel. Augustus werd in zoverre beter, dat de vlinder nu zonder onder¬ 
breking aanwezig was, al bleef het dagtotaal steeds beneden de tien. In september was 
cardui zo mogelijk nog schaarser. Het laatst werd het dier op 6, 7, 9 en 12 oktober te 
Egmond-Binnen gezien, steeds hetzelfde exemplaar (Br. F. Melkert). 

Totaal aantal waarnemingen: 172 (tegen ruim 2100 in 1972!). 
8. lssoria lathonia L. Buiten de duinen gezien op 9.VI te Maarsbergen, op 24.VI, 

6.VII, 13.VIII en 9.IX te Zeist (Vlug), eind juni op de Schaykse heide, op 19.VII te 
Bathmen (twee stuks) en op 14.IX te Wahlwiller, wat een totaal van 9 exemplaren op¬ 
leverde. 

In de duinen was de vroegste datum 3 mei en de laatste 11 oktober. De aantallen 
waren meest klein, hoewel bij Egmond op 22.VI 19 stuks geteld werden, op 5.VII 14 
en op 2.VIII zelfs 22, alle door Br. Melkert. Op 28.VI nam hij waar dat een $ twee 
eitjes legde, één op viool en het andere op Stellaria er vlak naast. Dit laatste kwam 
4.VII uit en de rups verpopte al op 23.VII, maar de pop kwam niet uit. Dit gebeurde 
eveneens met een op 15.VII gevonden jonge rups, die 25.VII verpopte. 

Uit het feit dat op 2.VIII zeer afgevlogen dieren gezien werden maar begin septem¬ 
ber verse, mag geconcludeerd worden, dat er zeker drie generaties geweest zijn. Het 
totaal aantal uit het duingebied gemelde exemplaren was 152. 

9. Acherontia atropos L. Reeds op 2 juni werd te Zierikzee een 9 aangetroffen, 
terwijl begin juli een vlinder te Heteren gevonden werd. Overigens stammen de meeste 
opgaven uit augustus en september, maar zelfs op 3.X (Heerlen) en 19.X (Oosterland-Z.) 
werd atropos nog aangetroffen. 

Vindplaatsen. Lbg.: Heerlen. N.B.: Oerle, Breda, Wouw. Zl.: Vogelwaarde, Valke- 
nisse, Oosterland, Zierikzee. N.H.: Duivendrecht, Weesp. Gdl.: Heteren. Ov,: Dalfsen. 
Fr.: Schiermonnikoog. 

Totaal aantal exemplaren: 13, een aantal dat de voorafgaande vijf jaren niet bereikt 
kon worden. 

10. Agrius convolvuli L. Ook bij deze soort een vroege waarneming: op 1 juli een 
exemplaar te Zwartsluis (Harsevoord). Daarop volgde op 22 juli één te Heteren, dan 
kwam een klein aantal in september en de laatste werd 2 oktober te Echt gevangen 
(Vranken). 

Vindplaatsen. Lbg.: Echt, Posterholt, Tegelen, Ospel. N.B.: Veldhoven. ZL: Valke- 
nisse. Gdl.: Dieren. Ov.: Holten, Zwartsluis. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 10, weinig dus, maar beter dan de twee 
voorafgaande jaren. 

11. Hyles lineata livornica Esper. Op 4 september zag Leffef een exemplaar op 
bloeiende kamperfoelie in zijn tuin. 

12. Macroglossum stellatarum L. De immigratie was zeer zwak. Tussen 18 juni en 
19 juli werden op vijf verschillende dagen in totaal zes stuks gezien. De daarvan af¬ 
stammende generatie was niet veel groter. Tussen 15 september en 4 oktober werden 
op zeven verschillende dagen niet meer dan acht stuks geteld. Het jaartotaal is dus 
slechts 14 stuks. Toch is dat meer dan sinds 1968 in enig jaar geteld werd, wel een 
bewijs hoe gering de immigratie van stellatarum tegenwoordig is en hoe weinig af¬ 
stammelingen hier geproduceerd worden. 

Vindplaatsen. Lbg.: Sittard. Z.H.: Melissant, Middelharnis. N.H.: Heemstede, Eg¬ 
mond-Binnen, Amsterdam. Utr.: Zeist. Gdl.: Ermelo. Ov.: Bathmen. 

13. Agrotis ipsilon Hufnagel. Drie waarnemingen in mei: 24.V te Noordwijkerhout, 
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27.V te Heerde en 28.V te Gulpen en weer te Heerde. In juni op zes verschillende 
dagen telkens één, in juli hetzelfde aantal op vijf dagen. In augustus, september en 
oktober was de vlinder vrijwel constant aanwezig, zij het ook dat de aantallen klein 
bleven. Het hoogste aantal dat op één dag genoteerd kon worden, was slechts 18 
stuks! Na twee exemplaren op 31.X werd nog één op 27 november te Griendtsveen op¬ 
gemerkt (Gielis). 

Behalve uit Friesland en Groningen kwamen uit alle provincies meldingen binnen, 
zodat de vlinder over vrijwel het hele land verspreid geweest is. 

Totaal aantal waarnemingen: 392, meer dan het dubbele van de twee voorafgaande 
jaren, maar voor deze soort toch een zeer matig aantal. 

14. Peridroma saucia Hb. Van de vroege immigranten werd telkens op 28 VI en op 
3.VII een exemplaar te Spijkenisse op de lamp aangetroffen (Rooij). In augustus werd 
de vlinder op vijf dagen gezien, evenals in september en oktober, terwijl nog op 3 no¬ 
vember een saucia te Haamstede werd waargenomen (Boot). Op twee uitzonderingen 
na bedroeg het dagtotaal steeds maar één exemplaar. Op 27.IX trof Van Aartsen drie 
stuks te Valkenisse aan en op 15.X zeven te Overveen. 

Vindplaatsen. Lbg.: Posterholt. ZL: Valkenisse, Haamstede. Z.H.: Melissant, Spijke¬ 
nisse, Vlaardingen, Noord w ij kerb out. N.H.: Vogelenzang, Bentveld, Overveen. Utr.: 
Zeist. GdL: Heerde. Ov.: Diepenveen. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 26, veel beter dan de drie jaren daarvoor. 
15. Macdunnoughia confusa Stephens. De eerste werd 14 juli te Neeritter gevangen 

(Elferink). Daarna volgde een vrijwel ononderbroken rij waarnemingen van 1 augustus 
tot 19 september met nog een nakomer op 3 oktober te Ospel (Van der Donk). Af¬ 
gezien van de vangst van zes stuks op 15.IX te Kerkrade (Langohr), waren de dag- 
totalen steeds niet meer dan één of twee, maar door de bijna dagelijkse meldingen over 
een periode van IV2 maand werd het jaartotaal toch heel goed. Wel is het opvallend, 
dat geen enkel exemplaar van de vroege eerste generatie gezien werd. Op twee vind¬ 
plaatsen boven de grote rivieren na met in totaal drie stuks werden alle andere in het 
zuidoosten gezien. 

Vindplaatsen. Lbg.: Simpelveld, Kerkrade, Heerlen, Eijgelshoven, Vilt, Posterholt, 
Vlodrop, Meinweg, Belfeld, Venlo, Neeritter, Ospel, America. N.B.: Asten. GdL: 
Heerde. Ov.: Dalfsen. 

Totaal aantal exemplaren: 36, waarmee 1973 tot de zeer goede jaren behoort, al is 
het geen recordjaar. 

16. Autographa gamma L. De eerste immigranten werden pas op 12 mei gesigna¬ 
leerd, toen meteen al op drie verschillende plaatsen: Echt, Weert en Ospel. Daarna 
werd de vlinder vrijwel alle dagen gemeld, zij het ook dat de aantallen zeer klein 
waren. Pas half juni zien we een duidelijke stijging, die zich in juli voortzet, zodat 
dan zelfs dagen met meer dan 100 stuks voorkomen met als maximum voorlopig 146 
op 14.VII en 149 op l.VIII. Na 10 augustus gaan de dagtotalen evenwel met sprongen 
omhoog met vooral van 18—20.VIII plaatselijk zeer sterke concentraties, die zich weer 
herhaalden tegen het eind van de maand en in de eerste week van september. Na 
8.IX werd de gamma-uil echter veel schaarser en 6 oktober was de laatste dag met 
nog meer dan 100 meldingen. Vanaf 15.X kwam geen enkele dag zelfs meer boven de 
tien. In november werd gamma nog op zeven dagen gezien met als laatste data 20 en 
25.XI, beide te Ouddorp. Te Aalten kwam 15.XII nog een vlinder uit de pop, die in 
een onverwarmde kamer op planten gezeten moet hebben en zich in een gordijn in¬ 
gesponnen had (Van Galen). 

Totaal aantal waarnemingen: 95000, veel beter dan de drie voorafgaande jaren! 
17. Autographa bractea Den. & Schiff. Van deze zeldzaamheid werden in juli op 

diverse plaatsen niet minder dan 13 exemplaren gezien, het eerste op 2.VII te Eijgels¬ 
hoven (L. Willemse) en bij de Abdij Sion (Flint), het laatste op 20.VII te Oldeberkoop 
(Houkes). Dit aantal was nog geen enkel jaar in Nederland bereikt. Het maximum was 
tot nog toe drie in 1969! 

Vindplaatsen. Lbg.: Eijgelshoven, Neeritter. Utr.: Leersum. GdL: Velp, Wageningen, 
Ermelo. Ov.: Abdij Sion, de Weerribben. Dr.: Zuidlaren. Fr.: Oldeberkoop, Ooster- 
wolde. 
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18. Syngrapha interrogationis L. Ook in 1973 weer in Nederland aangetroffen, zij 
het dan ook in kleiner aantal dan in 1972. Maar weer was de vliegtijd samengeperst 
in een periode van nog geen week met één wat latere waarneming! Het eerste exem¬ 
plaar werd 28 juli te Rijsbergen gevangen (Dr. M. Huil). De volgende dag werden 
twee stuks te Muiderberg aangetroffen, op 30.VII één te Melissant, op 31.VII te 
Heerde en te Dalfsen, op l.VIII te Den Helder en weer te Heerde, op 2.VIII en op 
10.VIII telkens één te Noordwijkerhout (Elferink). 

Dat deze exemplaren nakomelingen zouden zijn van de invasie van 1972 is uitge¬ 
sloten, omdat het voor de soort vereiste biotoop bij ons niet voorkomt. 

19. Aplasta ononaria Fuessly. Van deze bij ons zeer zeldzame immigrant werd het 
derde uit Nederland bekende exemplaar op 16 augustus bij Valkenswaard gevangen 
(Van der Wolf). 

20. Rhodometra sacraria L. Geulle, één exemplaar op 15 juli (Penners & Delnoye). 
De eerste vangst na 1967! 

21. Orthonama obstipata Fabricius. Evenals de drie voorafgaande jaren was de 
vlinder weer zeer schaars. Op 2 augustus werd een gaaf exemplaar te Rotterdam ge¬ 
vangen (Elfferich), 12.VIII een $ te Epen (Alders) en 11 september een derde te 
Halfweg (Van Aartsen). 

22. Nomophila noctuella Den. & Schiff. Zeer schaars! Tussen 19 juli en 27 septem¬ 
ber werden niet meer dan zes stuks opgemerkt, waarvan telkens één te Valkenisse en 
te Leersum en telkens twee te Halfweg en bij de Abdij Sion. 

23. Udea ferrugalis Hübner. Terwijl de vlinder in 1971 en 1972 niet vermeld werd, 
was hij in 1973 weer present, zij het dan ook in zeer klein aantal. Van Aartsen ving 
op 17 augustus één te Bentveld en op 24 september twee te Valkenisse, terwijl Huis¬ 
man op 4 en 7 september in totaal drie stuks te Melissant in de val aantrof. 

24. Plutella xylostella L. Eerste waarneming: twee te Vogelenzang op 5 mei 
(Kaijadoe). In dezelfde maand volgden kleine aantallen te Cadier, op de Bemelerberg, 
te Melissant en te Heerde. In juni op 10 dagen met plotselinge stijging te Melissant 
van 25.VI—l.VII. Op laatstgenoemde datum de top met aldaar 790 stuks (maar twee 
dagen later slechts 10!). Vanaf 1 juli tot begin november werd het vlindertje vrijwel 
alle dagen hier of daar gezien, maar vrijwel steeds in heel kleine aantallen. Uitschieters 
zijn 28.VII met 170 en l.VIII met 150 te Melissant, ook 6.IX met 25 te Bentveld. In 
november werd xylostella nog op vijf dagen gemeld met als slotdatum 8.XI, toen nog 
vier te Halfweg werden geteld benevens één te Bilthoven en één te Heerde. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 2400, aanmerkelijk meer dan in de drie 
vooraf gaande jaren. 

Tenslotte nog enkele opmerkingen over een aantal vermeldenswaardige soorten: 
Hyles gallii Rott. 1973 werd op de Britse eilanden gekenmerkt door een opvallend 

sterke immigratie van de Walstropijlstaart, die er overigens uiterst zeldzaam is. Dat 
Nederland er de leverancier van zou geweest zijn, lijkt niet waarschijnlijk, daar maar 
twee opgaven binnen kwamen van vangsten in gebieden buiten de normale vind¬ 
plaatsen, namelijk op 28.VII een 9 bij de Abdij Sion (Flint) en op 30.VII ook weer 
een 9 te Melissant (Huisman). 

Lithosia quadra L. Een heel vroeg exemplaar trof Vlug op 2 juli te Asselt aan. Op 
l.VIII werd er één te Beusichem gevangen (Melchior) en op 6.VIII te Diepenveen 
(Flint). Van de normale vindplaatsen kwamen twee te Apeldoorn en 4 september 16 
op de Hoge Veluwe (F. Boer Leffef). 

Mythimna l-album L. Van de eerste generatie werden op vier dagen in juli even 
zoveel exemplaren gezien te Posterholt, Melissant, America en Beusichem. De tweede 
vloog vrijwel constant van 31 augustus tot 10 oktober, weliswaar in klein aantal, maar 
met waarnemingen tot in Overijsel. 

Vindplaatsen. Lbg.: Gulpen, Simpelveld, Eijgelshoven, Sittard, Geulle, Vlodrop, 
Posterholt, Meinweg, Tegelen, America. Z.H.: Melissant. Utr.: Leersum. Gdl.: Beu¬ 
sichem, Hoge Veluwe, Heerde. Ov.: Diepenveen, Abdij Sion. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 79, niet opvallend veel, maar beter dan in 
1972. 
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Mythimna albipuncta Hübner. Werd uitsluitend in het zuiden en midden van Lim¬ 
burg gezien, van Epen tot Velden en America. Vroegste datum: 9 juni vier te Velden, 
laatste: 14 september één te America. In totaal werden 80 exemplaren gemeld. 

Xylena exsoleta L. Enige waarneming: op 10 oktober drie te Valkenswaard (Van 
Aartsen). 

Hoplodrina ambigua Den. & Schiff. De eerste generatie werd gezien van 8.VI—23.VI 
en werd uitsluitend gemeld van America (vier stuks, Van de Pol) en van Melissant 
(één, Huisman). De tweede vloog van begin augustus tot half september (14.VIII— 
7.IX), maar ook weer in zeer bescheiden aantallen. 

Vindplaatsen. Lbg.: Vilt, Velden, America. Z.H.: Melissant, Den Haag. Gdl.: Dieren, 
Apeldoorn. 

Totaal aantal gemelde exemplaren: 32. Heel mager dus, al is het wat beter dan voor 
1972. 

Tortrix viridana L. Het meest opvallend was het aantal dat te Spijkenisse op de 
lamp verscheen: tussen 20.VI en 9.VII ruim 130 waarvan alleen al op 27.VI 84 stuks 
(Rooij). Maar ook te Melissant kwamen tussen 26.VI en l.VII niet minder dan 32 stuks 
in de val, waarvan eveneens op 27.VI in totaal 29 (11 $ $ en 18 $ $, Huisman). Te 
Velp telde Rob As op 28.VI ongeveer 40 stuks op de lichten van een gebouw. In elk 
geval heeft er deze twee dagen blijkbaar een grote activiteit onder de soort geheerst. 

De resultaten van 1973 samenvattende kan vastgesteld worden, dat het seizoen met 
uitzondering van Cynthia cardui voor haast alle soorten beter geweest is dan het jaar 
daarvoor en voor diverse soorten zelfs veel beter. Opvallend waren verder de vangsten 
van diverse zeldzaamheden. 

SUMMARY 

The report on migrating Lepidoptera in the Netherlands in 1973 contains the 
following particulars. 

1. Pieris brassicae L. Several small migrations. Directions: on May 20 NE, on 
August 12 E, on August 27 SE. 

2. Pieds rapae L. As with the preceding species. Directions: on May 27 W. on June 
18 N, on August 10 presumably NE. 

3. Pieris napi L. Rarely mentioned as a migrant, but on July 24 about 100 speci¬ 
mens were observed south of Rotterdam flying in a southern direction. 

3a. On September 5 about 20 “Whites” were observed about 4 miles from the coast 
of North-Holland flying in western direction. Distance from the ship too large to 
identify the species. 

4. Colias hyale L. A few specimens of the first generation, but a rather good 
summer and autumn flight. Total number 248. 

5. Colias croceus Fourcroy. 33 specimens between July 8 and October 4, much 
better than the three preceding years. 

6. Vanessa atalanta L. A few in March in and immediately after a period of fine 
weather. A few in April, scarce in May and June, then gradually better. Total number 
4700. A migration of about 200 specimens was observed on August 19 flying to the 
North. A few small return flights in September. 

7. Cynthia cardui L. The first on May 12, only on four days in June. Later in the 
year hardly a day with a total above 10. Very scarce in September and the beginning 
of October. Total number only 172. 

8. Issoria lathonia L. Outside the dune area along the North Sea only 9 specimens. 
9. Acherontia atropos L. Total number 13 specimens. 
10. Agrius convolvuli L. Total number 10. 
11. Hyles lineata livornica Esper. One on September 4. 
12. Macroglossum stellatarum L. Total number only 14. 
13. Agrotis ipsilon Hufnagel. Three in May, six in June and also in July. Later in 

the year better. Total number 392, very mediocre. 
14. Peridroma saucia Hb. Total number 26, much better than the three preceding 

years. 
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15. Macdunnoughia confusa Stephens. 36 specimens, all of the summer generation 
and most of them in Dutch Limburg. A very good season for the species. 

16. Autographa gamma L. First specimen only on May 12! After June 15 a distinct 
raise in numbers. Locally very numerous from August 18 to and inclusive 20 and again 
at the end of the month and in the first week of September, practically coinciding with 
the same observations in England! Observed in small numbers till far in November. 
Total number 95000, a very good result. 

17. Autographa bractea Den. & Schiff. No less than 13 specimens of this otherwise 
extremely rare species, all in July. 

18. Syngrapha interrogationis L. 10 specimens, nine of which between July 30 and 
August 2 and one on August 10. 

19. Aplasta ononaria Fuessly. One on August 16, the third specimen ever observed 
here. 

20. Rhodometra sacraria L. One specimen in the south of Dutch Limburg on July 
15. 

21. Orthonama obstipata Fabricius. Only three specimens. 
22. Nomophila noctuella Den. & Schiff. Very scarce, only six specimens. 
23. Udea ferrugalis Hübner. Also six, between August 17 and September 24. 
24. Plutella xylostella L. Observed from May 5 till November 8, mostly in small 

numbers, but top on July 1 with about 800 specimens. Total number about 2400. 
Most species attained higher numbers than in 1972, only Cynthia cardui was much 

scarcer. 

ADDENDUM 

Pier is rapae L. On September 5 Mr. D. van Katwijk observed a strong migration 
between Lons le Saunier in the French Jura and Chalons sur Saône, over a distance of 
about 60 km. The butterflies flew separately, about Vi m above the ground, from NE 
to SW. Estimated number about 3000. 

Amsterdam 1010, Oude IJselstraat 123. 

DEBACH, P., BIOLOGICAL CONTROL BY NATURAL ENEMIES. 1974. Cam¬ 
bridge University Press, 324 pp. 37 figs. Prijs (gebonden) £ 2.25. 

Dit boek is een krachtig pleidooi voor een biologische bestrijding van plagen. Met 
deze methode zijn de meeste resultaten bereikt door de introductie van vijanden, die 
elders ter wereld met succes bepaalde plagen onderdrukken. 

De invloeden van pesticiden op de natuurlijke vijanden van plagen met de daaruit 
voortvloeiende gevolgen voor de plaagontwikkeling worden eerst besproken. Daarna 
volgt een algemene inleiding over biologische bestrijding. Aan de hand van een groot 
aantal voorbeelden wordt aangetoond welke successen daarmee bereikt kunnen worden. 
In diverse gevallen zijn spectaculaire resultaten geboekt zonder uitgebreid biologisch 
onderzoek vooraf. 

Andere bestrijdingsmethoden, zoals cultuurmaatregelen, resistentie van planten, steri¬ 
lisatie van insekten en gebruik van feromonen worden in het kort beschreven. De 
schrijver realiseert zich dat voor een aantal plagen chemische bestrijding noodzakelijk 
is, maar stelt dat 50% van de nu toegepaste pesticiden eigenlijk niet hoeft te worden 
gebruikt. Vele voorbeelden worden gegeven hoe door geïntegreerde bestrijding het ge¬ 
bruik van pesticiden aanzienlijk kan worden verminderd. Volgens de schrijver wordt 
er veel te weinig geld aan onderzoek over biologische bestrijding besteed. Nu vandaag 
de dag resistentie tegen pesticiden toeneemt, er pollutieproblemen zijn en de kosten van 
pesticiden stijgen, terwijl er echter meer voedsel geproduceerd moet worden, is een 
heroriëntering over het gebruik van pesticiden noodzakelijk. Dit boek, dat de richting 
aangeeft voor een verantwoorde plaagbestrijding, wordt van harte aanbevolen aan 
allen, die in hun functie met pesticiden te maken hebben of in het pesticide probleem 
geïnteresseerd zijn. — G. G. M. Schuiten. 
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Een nieuwe loopkeversoort voor Drente, Amara anthobia Villa 

door 

T. H. P. VAN HUIZEN 
(Mededeling no. 170 van het Biologisch Station Wijster) 

Tijdens bewerking van het jaarmonster 1969, afkomstig van blikvangsten in ruderaal 
terrein (ruderale grasbegroeiing onder vruchtbomen) te Wijster, trof ik 34 exemplaren 
van de soort Amara anthobia Villa aan. 

In Brakman (1966) wordt deze soort voor Drente nog niet vermeld. Op 10.4.1974 
waren de weersomstandigheden gedurende de middag van dien aard dat er massaal 
door carabiden tegen de ramen van het Biologisch Station te Wijster werd aangevlogen. 
Onder de 262 exemplaren, verdeeld over 8 soorten, 4 genera, bevond zich eveneens één 
exemplaar Amara anthobia Villa. Een herhaling van de vliegaktiviteiten deed zich voor 
op 13.5.1974, bij welke gelegenheid 4 exemplaren werden gevangen. 

Onder laboratoriumcondities konden deze tot vliegen worden gebracht. Toch is deze 
Amara-SQQVt tot op heden niet aangetroffen in vangschermen, waarmee reeds vanaf 
1969 wordt gemonsterd. 

Gezien de faunistische gegevens volgens Horion (1941) is voorlopig de conclusie ge¬ 
rechtvaardigd dat, tenminste voor Nederland, Drente als uiterste noordgrens van het 
verspreidingsgebied van Amara anthobia Villa kan worden beschouwd. Daar de soort 
echter noch in Denemarken (Larsson, 1939) noch in Scandinavië (Lindroth, 1945) is 
aangetroffen, vormt Drente misschien zelfs een deel van de absolute noordgrens. Het 
feit dat de soort op één van 75 monsterplaatsen voorkomt wijst er op, dat gunstige 
omstandigheden maar op enkele plaatsen gerealiseerd zijn. 

SUMMARY 

Amara anthobia Villa (Coleoptera, Carabidae) is new to the fauna of the province of 
Drente. In 1969 the species was caught in numbers (34 specimens) in pitfalls under 
fruit trees, in 1974 one flew against the windows of the Biological Station at Wijster (in 
the centre of the province). Drente forms part of the northern limit of the distribution 
area of the species. 

LITERATUUR 

Boer, P. I. den, 1967. De relativiteit van zeldzaamheid. Ent. Ber., Amst. 27 : 52—60. 
—— -, 1971. On the dispersal power of carabid beetles and its possible significance. 

Mise ell. Papers 8 : 119—137. Wageningen. 
Brakman, P. J., 1966. Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omliggend gebied. 

Mon. Ned. ent. Ver. 2 : 1—219 (p. 12). 
Horion, A., 1941. Faunistik der deutschen Käfer I, Adephaga Caraboidea. Wien. 
Larsson, S. G., 1939. Entwicklungstypen und Entwicklungszeiten der dänischen 

Carabiden. Ent. Meddr 20 : 277—560. 
Lindroth, C. H., 1945. Die fennoskandischen Carabidae. Göteborgs K. Vetensk. o. 

VitterhSamh. Handl. 4 (1). 

Orvelte, Zuideresweg 8; p/a : Biologisch Station, Kampsweg 27, Wijster. 

PERSONALIA 
Op 20 november 1974 promoveerde Drs. A. Veerman aan de Universiteit van Am¬ 

sterdam tot Doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen op een dissertatie ge¬ 
titeld: “Carotenoid pigments of four species of spider mites (Acari : Tetranychidae)”. 

Promotor was Dr. W. Helle. 
De redactie wenst Dr. Veerman van harte geluk met de succesvolle afsluiting van 

zijn universitaire studie. 
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Parasitic mites of Surinam XXV : Infestation of mattresses with 
Pyroglyphidae (Acari : Astigmata) 1 

by 

J. E. M. H. VAN BRONSWIJK 
Department of Dermatology, State University, Utrecht, The Netherlands 

and 

N. J. J. KOK2 
Department of Zoology, Catholic University, Nijmegen, The Netherlands 

INTRODUCTION 

A mite collecting expedition in late summer 1971 in Surinam by Dr. F. S. 
Lukoschus and the second author, gave the opportunity to study the degree of infesta¬ 
tion with mites of mattresses. Floors of houses were studied previously (Bronswijk 
1972). In the light of modern investigations (Bronswijk 1973) mattresses can be even 
more important than floors for the colonisation of houses with mites. 

MATERIALS AND METHODS 

On August 26 and 27 1971, 18 dust samples were collected by vacuumcleaner from 
the mattresses of houses in the Paramaribo area. The type of mattress and the age 
were recorded. 

Two replicas of 0.2 g dust were studied by a flotation method (Bronswijk 1973) and 
the arithmic mean between the two mite numbers was calculated. The mites were 
identified under a phase-contrast microscope. 

RESULTS 

Of the 18 mattresses studied 11 were made of kapok, 5 of polyester foam, 1 of rags 
and 1 of both kapok and polyester. 

Mites were found in the dust of all mattresses. Pyroglyphidae were the most 
abundant mite family in all samples : 5000 specimens were counted (85% of the total 
mite count). Next came the predatory family Cheyletidae with 298 specimens (6%). 
All other mites amounted to 518 specimens (9%). 

The most abundant pyroglyphid mite was Dermatophagoides pteronyssinus (Troues- 
sart 1897) with 4896 mites (84% of the total mite number). Dermatophagoides neo- 

tropicalis Fain & Bronswijk 1973 was found 78 times (1.6% of total mite count, and 
Malayoglyphus intermedium Fain, Cunnington & Spieksma 1969, 26 times (0.5% of 
total mite count). 

Blomia and Suidasia, which were quite abundant in floor dust (Bronswijk 1972), 
were scarcely found in the mattress samples. The undescribed species of Dermato¬ 

phagoides, which was found on the floors in 1969, could not be found in the mattresses 
in 1971. On the other hand D. neotropicalis was not found on the floors. 

In Fig. 1 the relation between the age of the mattress and the number of the most 
abundant mite (D. pteronyssinus) is shown, concerning the polyester foam and kapok 
mattresses. The scatter diagram shows the well-known fact that polyester foam 
mattresses are a fairly recent addition to the house. They do not show a lower degree 
of mite infestation when compared to kapok mattresses in the same age class. In the 
kapok mattresses numbers of D. pteronyssinus rise the first 10 years of use. 

The one mattress made of rags was 20 years old and possessed 324 D. pteronyssinus 

in 0.2 g of dust. The mattress consisting of both kapok and polyester foam was apr. 
25 years old and yielded 116 D. pteronyssinus in 0.2 g of dust. 

1 supported by grant W 83—14 of the Netherlands Foundation for the advancement of 
Tropical Research. 

2 present address : Waalstraat 33, Schayk, Nederland. 
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Age of mattress in years 

Fig. 1. Scatter diagram showing the relation between age of the mattresses and 
numbers of the mite Dermatophagoid.es pteronyssinus. Dots indicate kapok mattresses, 

stars those of polyester foam. 

D. neotropicalis was found in two polyester mattresses, M. intermedins in two kapok 
ones and in the mattress consisting of both kapok and polyester foam. 

DISCUSSION 

There seems to be a great variation in the mite numbers of the mattresses within 
the same age class. Different types of houses (with subsequently different microcli¬ 
mates) could be the cause of parts of this variation. Another important factor wil have 
been the different intensities of bed hygiene, especially as far as dead mites were 
counted (Hughes & Maunsell 1973). 

The flotation method counts all mites whether dead or alive. The rate of breaking 
down of the exosceletons of the arthropods is not known. Therefore it is not im¬ 
possible that the maximum size of the population of D. pteronyssinus in the mattresses 
is attained a few years earlier than shown in Fig. 1. 

It looks as if there is still much to be done on the ecology of our own mattresses. 
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SUMMARY 

Mattress samples from the Paramaribo-area (Surinam) showed Dermatophagoides 

pîeronyssinus to be the most abundant mite. The concentration of this mite in the dust 
depends partly on the age of the mattress. In kapok mattresses highest numbers were 
found after 5—15 years of use. 
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Een merkwaardige vondst in Vciorme’s deinen (Hymenoptera, Braconldae) 

door 

C. VAN ACHTERBERG 
(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

Behalve dat door de gunstige weersomstandigheden bijzonder grote aantallen para¬ 
sieten werden verzameld in vochtige milieus, leverden ook de drogere milieus een hoger 
aantal merkwaardige soorten op. Meestal behoren deze tot de categorie „voorlopig on 
determineerbaar”, maar in de periodes van 14—28.'VIL 1973, 15.VIL—2.VIII.1974 en 
2—14.VIII.1974 werden in Oostvoorne opvallend veel $ $ gevangen, die behalve in 
kleur, goed overeen komen met Heïerogamus excavatus Telen ga, 1941. Het merkwaar¬ 
dige is dat deze soort oorspronkelijk uit de Kirgiezensteppe (Kazakhstan) beschreven is 
en in hetzelfde jaar als H. farmakena Malac bekend werd uit Tsjechoslowakije. Daarna 
werd deze soort uit Trïëst en Woronesh (Oekraïne) gemeld. Tenslotte wordt het ver¬ 
spreidingsgebied enorm uitgebreid door het in de synonymie plaatsen door Haeselbarth 
(1970: 174) van H. tatianae Telenga, 1941 (wat het $ is) uit de omgeving van Wladi¬ 
wostok (Ussurigebied) en de vondst in de duinen van Oostvoorne. Haeselbarth heeft 
deze soort ook verzameld in de omgeving van het Garda-meer in het Orneto-Ostryon, 
een sub mediterrane plantengemeenschap. Hij baseert hierop zijn verwachting, dat de 
soort waarschijnlijk in de warmere gedeelten van de gematigde palearktische zone zou 
voorkomen. Deze conclusie blijkt dus voorbarig geweest te zijn, omdat na vergelijking 
met de exemplaren, die welwillend door Dr. Haeselbarth werden afgestaan, mijn exem¬ 
plaren inderdaad tot deze soort bleken te behoren. 

Bij dit alles mag niet vergeten worden, dat het microklimaat in de duinen (evenals 
op stuifzanden) inderdaad in de droge gedeelten bijzonder warm kan zijn; dit zou een. 
mogelijke verklaring kunnen zijn waarom deze soort in de Atlantische zone wordt aan¬ 
getroffen. 

Het $ is gemakkelijk te herkennen aan de gastra!e uitholling, maar ook door de 
vorm van het tweede abdominale tergiet (= eerste metasomale tergiet!); deze is nl. bij 
de verwante soort H. dispar (Curtis) slanker dan bij H excavatus. H. dispar wordt 
door Snellen van Vollenhoven (1876: 245) van Leiderdorp en Den Haag opgegeven, 
maar de exemplaren zijn niet meer in het Leidse Museum aanwezig, zodat niet vast¬ 
gesteld kan worden welke soort het betreft. Echter in 1974 werd 1 $ van H, dispar in 
Oostvoorne verzameld (14.VÏIL—5.IX.1974). Beide soorten zijn nauw verwant, maar 
kunnen samenvattend als volgt onderscheiden worden: 

(De door Haeselbarth (1970: 177) genoemde verschilpunten betreffende de kleuring 
zijn onjuist, behalve de witte ring aan de basis van de achter tibia.) 

excavatus Telenga (zie figuren!) 
lengte van tweede abdominale tergiet 
1,2—-1,3 X de apicale breedte, 
postnervellus aanwezig, 
antenna met 48—50 segmenten. 
$ met gastrale uitholling, 
achter tibia met witte basale ring. 
propodeum relatief korter, 
prepectale carina compleet. 

epistemale scrobus langwerpig. 

dispar (Curtis) 
lengte van tweede abdominale tergiet 
1>5—1,6 X de apicale breedte, 
postnervellus afwezig, 
antenna met 39“—43 segmenten, 
$ zonder gastrale uitholling, 
achter tibia zonder witte basale ring. 
propodeum relatief langer, 
prepectale carina dorsaal gedeeltelijk 
afwezig. 
epistemale scrobus rond. 

SUMMARY 

A parasite belonging to the Braconldae, Heïerogamus excavatus Telenga, is reported, 
together with H, dispar (Curtis), from the dunes of Oostvoorne (The Netherlands, 
province of Zuid-Holland). This species was known before from Asia, South, Middle 
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and Eastern Europe. The colour differences given by Haeselbarth (1970: 177) do not 
hold for the specimens from Oostvoorne, except for the white basal ring of the hind 
tibia. 

ACKNOWLEDGEMENTS 
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Braconidae. 

Figs. 1—4. Heterogamus excavatus Telenga $ (det. Haeselbarth 1967), Riva s. Garda, 
500 m., 13.VII.1966. 1, habitus, lateraal; 2, kop, dorsaal; 3, achterpoot, lateraal; 4, 
abdominale segment, dorsaal; 5, kop, frontaal. Vergroting: 1 en 3 als schaalstreep; 2, 4 

en 5 2X de schaalstreep. 
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VIJFTIENDE INTERNATIONAAL ENTOMOLOGISCH CONGRES. Dit zal van 
19—27 augustus 1976 te Washington gehouden worden. Er zijn 13 secties : systematics, 
genetics, physiology and biochemistry, toxicology, ecology, behavior, social insects and 
apiculture, biological control, medical and veterinary entomology, agricultural entomo¬ 
logy and pest management, forest entomology, stored products and structural insects en 
tenslotte pesticide development, management and regulation. 

Wie verdere inlichtingen wil ontvangen, inclusief aanmeldingsformulieren (die mei 
1975 verstuurd worden), wordt verzocht een briefkaart met naam en adres (getypt of 
in blokletters) en met opgave van de sectie waarvoor de meeste belangstelling bestaat, 
aan de algemene secretaris te zenden, Dr. Ernest C. Bay, XV International Congres of 
Entomology, P.O. Box 151, College Park, Md., USA 20740. 
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Gegevens over spinnen). 

MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER 
Volgens besluit van de Herfstvergadering van 14 december 1974 zijn de tarieven 

thans: kontributie N. E. V. gewone en buitenlandse leden ƒ 50,—; idem afdeling toege¬ 
paste entomologie voor leden N. E. V. ƒ 2,50; idem niet-leden ƒ 7,50; kontributie stu¬ 
dent- en aspirant-leden ƒ 25,—; idem huisgenoot-leden ƒ 10,—; abonnement Tijdschr. 
Ent. voor leden N. E. V. ƒ 50,— idem niet-leden ƒ 125,-—; abonnement Ent. Ber. voor 
niet-leden ƒ 80,—. 

De penningmeester verzoekt om spoedige betaling door overschrijving of storting op 
postgiro 188130 ten name van Penningmeester Ned. Ent. Ver. te Bergen-N.H. 

Let s.v.p. op de juiste bedragen! 

GOURREAU, J. M., 1974, CONTRIBUTION À L’ETUDE DE LA FAUNE DE 
FRANCE. Systématique de la tribu des Scymnini (Coccinellidae). Annales de Zoologie, 
Ecologie Animale. Numéro Hors-Série 1974. Institut de la Recherche Agronomique, 
Paris. 224 pp, 550 fig. (prijs: 85 F.) 

De tribus van de Scymnini omvat een groep van de kleinste en minst bekende Cocci¬ 
nellidae die — evenals de meeste leden van deze familie — van belang zijn als preda- 
toren van bladluizen, schildluizen en mijten. 

Het ter recensie liggende werk bevat determinatietabellen tot de in Frankrijk voor¬ 
komende genera, soorten en variëteiten van de Scymnini. Voor elke soort wordt een 
tamelijk uitvoerige beschrijving, o.a. van de mannelijke en vrouwelijke genitaliën ge¬ 
geven, terwijl het onderscheid van de naaste verwanten vergemakkelijkt wordt door 
een aparte opsomming van de differentiële kenmerken. Bij iedere soort zijn de biolo¬ 
gische gegevens samengevat en wordt de verspreiding in en buiten Frankrijk vermeld. 
De auteur gaat m.i. iets te ver bij de benoeming van meer dan 50 nieuwe variëteiten 
van Nephus kiesenwetteri op grond van de tekening van de dekschilden. 

Een kritische opmerking betreft de slordige literatuurlijst. De referenties zijn nogal 
vaak onvolledig door het ontbreken van de titel van het artikel of het deelnummer van 
het tijdschrift, terwijl de afkortingen van de tijdschrifttitels zeer inconsequent zijn. 

Het boek is naar mijn smaak iets te royaal van opzet, waardoor het vele gedeeltelijk 
bedrukte pagina’s bevat, hetgeen de prijs ongetwijfeld ongunstig beïnvloed heeft. 

Niettemin is deze publikatie een waardevolle aanvulling op de bestaande literatuur 
en daarom wordt het gaarne aanbevolen voor systematici, toegepaste entomologen en 
ecologen, die met deze insektengroep te maken hebben. — J. P. Duffels. 

APR*» W/Ó ]' 
i a m a Ui t F’ 
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Caloptilia robustella Jäckh ook in Nederland (Lep., Gracillariidae) 

door 

C. GIEL1S 

De algemeen op eik voorkomende soort Caloptilia alchimiella (Scopoli) blijkt vol¬ 
gens onderzoek van Jäckh te splitsen te zijn in de soorten C. alchimiella Scop. en een 
in 1972 nieuw door hem beschreven soort C. robustella. Zowel de vleugeltekening als 
de genitaliën van de beide soorten zijn duidelijk verschillend. 

De zich in mijn collectie bevindende serie van C. alchimiella heb ik na het lezen van 
het artikel van Jäckh gecontroleerd op vleugeltekening. Er bevond zich één vrouwtje 
tussen, dat aan de omschrijving van C. robustella voldeed. De bevestiging werd ver¬ 
kregen door het genitaalpreparaat (Nr. 411). Het exemplaar werd op 16.VIII.1974 op 
het landgoed „de Pannenhoef” te Etten-Leur gevangen. 

SUMMARY 

First record of Caloptilia robustella Jäckh (Lep., Gracillariidae) for the Netherlands. 
The species was taken in the province of Noord-Brabant, west of Breda. 

LITERATUUR 

Jäckh, E„ 1972. Caloptilia alchimiella Scopoli und Caloptilia robustella spec. nov. Atti 

Accad. Sei., Torino (I) 106 : 549—560. 
Pierce, F. N. & J. W. Metcalfe, 1935. The genitalia of the Tineid Families of the 

Lepidoptera of the British Islands. Liverpool. 

Rotterdam 3003, Adrianastraat 10-B. 

MEDITERRANEAN TYPE ECOSYSTEMS; ORIGIN AND STRUCTURE. F. di 
Castri & H. A. Mooney eds, 1973. (deel 7 van de reeks Ecological Studies — analysis 
and synthesis), pp xii, 405, 88 figs. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 
ISBN 3-540-06106-1. Prijs (gebonden) DM 78.—. 
Het Middellandse zeeklimaat is niet beperkt tot het mediterrane gebied, maar wordt ook 
aangetroffen in California, midden Chili, de zuidpunt van Afrika en Australië. Dit geeft 
aan oecologen de gelegenheid na te gaan, in hoeverre geografisch zeer sterk uiteen¬ 
liggende oecosystemen, bevolkt met een flora en fauna die systematisch ternauwernood 
verwantschap vertoont, toch onder druk van een soortgelijk klimaat convergentie- 
verschijnselen vertonen. Aan dit thema is in 1971 een symposium gewijd, gehouden te 
Valdivia, Chili. De teksten van dit symposium vormen de basis van het ons ter recensie 
toegezonden boek. 

Er zijn zeven secties: convergentie in oecosystemen (één bijdrage), fysische geografie 
van landen met een mediterraan klimaat (vijf lezingen), vegetaties van mediterrane 
klimaatgordels (vier bijdragen), bodems van mediterrane gebieden (drie), fytogeografie 
(twee), zoögeografie (vijf bijdragen) en tenslotte een tweetal voordrachten over de 
desastreuze menselijke activiteiten. In het kader van de zoögeografie zijn er twee ento¬ 
mologisch direct aansprekende onderwerpen, t.w. een exposé van F. Sâiz over de zoö¬ 
geografie van bodembewonende kevers, en een van V. Vitali di Castri over de zoö¬ 
geografie van pseudoschorpioenen. Voor mij persoonlijk aantrekkelijker echter waren 
een paar voordrachten over de specifieke, voornamelijk klimatologische, karakteristieken 
van een mediterraan gebied. 

Hoewel ik niet tot de conclusie kan komen dat de vraagstelling van het symposium 
bijster naar voren komt in de inhoud van de voordrachten, en de laatste uiteraard ook 
nogal uiteenlopen in mate van belangwekkendheid, is met dit boek het toch mogelijk 
zich een beeld te vormen van de karakteristieken van de mediterrane wereld. Omdat 
die voor steeds meer van ons excursieterrein is, tóch een waardevol boek, ondanks de 
geringe hoeveelheid feitelijke entomologische informatie. — W. N. Ellis. 
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Enkele zeldzame Aculeaten uit Friesland en van de Waddeneilanden 

door 

G. STOBBE 

Crossocerus leucostoma (L.). Nieuw voor de fauna! Op 16 augustus 1971 ving ik bij 
Appelscha (Fr.) een vrouwelijk exemplaar van deze soort. Het bleek de eerste vondst 
voor Nederland te zijn. Uit België zijn, zuidoostelijk van Luik, vier vindplaatsen bekend. 
Verder omvat het verspreidingsgebied Zwitserland, Centraal Europa, westelijk Rusland, 
Noorwegen, Zweden, de Oostzeelanden (maar niet Denemarken) en Schotland. (J. 
Leclercq, 1954, Monogr. syst. phylogén. et zoogéogr. Hym. Crabroniens). Door de 
vondst in Appelscha komt de grens van het verspreidingsgebied op het vaste land van 
Europa nu veel meer noordwestelijk te liggen. 

Osmia maritima Friese. Op 2 juni 1970 vond ik op Schiermonnikoog een kleine kolo¬ 
nie van deze bij. Ik verzamelde er twee wijfjes van. In de volgende jaren zag ik ze niet 
meer, maar half juni 1974 vlogen, nu op een andere plaats op het eiland, weer een 
aantal dieren. 

Ook op Ameland blijkt de soort voor te komen. Daar ving ik op 16 juni 1974 enkele 
wijfjes. Ze vlogen daar vrij talrijk op rolklaver. Voor zover mij bekend is deze soort uit 
Nederland alleen met zekerheid gevonden te Huisduinen in 1920 (B. E. Bouwman, 
Levende Nat. 27: 87, 1922). 

SUMMARY 

Notes on two interesting Hymenoptera Aculeata. 
Crossocerus leucostoma (L.) is new to the Dutch fauna. One specimen caught in the 

prov. of Friesland in 1971. 
Osmia maritima Friese. In June 1970 en 1974 some specimens were collected in the 

island of Schiermonnikoog (on the north coast of Fhiesland). So far only one specimen 
was known from the Netherlands, taken in the dunes of the prov. of South-Holland in 
1920. 

Leeuwarden, Nieuw Amsterdamstraat 29. 

HANDBUCH DER ZOOLOGIE, Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches 
gegründet von Willy Kükenthal, herausgegeben von J. G. Helmcke, D. Starck und H. 
Wermuth. IV. Band — 2. Hälfte: Insecta — zweite Auflage: M. Beier, Blattariae 
(Schaben), 127 pp., 74 fig. (Lieferung 13, 1974); prijs DM 150.—. Uitg. Walter de 
Gruyter, Berlin. 

De bewonderenswaardig snelle opeenvolging, waarin de delen van het „Handbuch 
der Zoologie” gepubliceerd worden, maakt deze serie tot een steeds bruikbaarder na¬ 
slagwerk. 

Het deel over de Blattariae (kakkerlakken) heeft dezelfde indeling in hoofdstukken 
als eerdere bijdragen over andere insektenorden in deze serie. Zoals ook eerder werd 
geconstateerd bij vorige afleveringen van het „Handbuch der Zoologie” krijgt „Mor¬ 
phologie, Anatomie und Physiologie” (62 pp.) relatief veel aandacht, hetgeen bijvoor¬ 
beeld niet gezegd kan worden van „Systematik” (7 pp.) en „Verbreitung” (2 pp.). Van¬ 
uit systematisch gezichtspunt bezwaart mij dit te meer daar ik betwijfel, of de niet- 
ingewijde in de systematiek van de kakkerlakken in staat is te determineren met de 
gegeven tabel tot de vier orden en 28 families. De tabellen zijn weliswaar verlucht met 
enkele habitus-tekeningen, maar detailtekeningen van taxonomisch belangrijke struc¬ 
turen worden niet gegeven. Het boek wordt afgesloten met een respectabele literatuur¬ 
lijst van 981 verwijzingen. Een zakenregister ontbreekt, hetgeen voor een dergelijfe 
naslagwerk een groot gemis genoemd mag worden. De prijs is, waarschijnlijk toch wel 
noodgedwongen, aan de hoge kant. — J. P. Duffels. 
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Lepidoptera verzameld tijdens een reis naar Ohrid (Joegoslavisch-Macedonië) 
en tijdens het verblijf aldaar 

door 

L E. F. ASSELBERGS 

Op 3 juli 1973 bereikten we op weg naar Joegoslavië de Großglocknerstraße, die 
begint bij Bruck en naar de Großglockner (3798 m) leidt. In Ferleiten (1145 m) werden 
’s avonds in de schemering 36 exemplaren van Hepialus humuli L. f. grandis Pfitzner 
gevangen. De volgende dag togen we op weg naar de Großglockner, waar ik Mellicta 

as ter ia Frr. hoopte te vangen. Onderweg werd een $ van Anthocharis cardamines L. 
gezien, die zoals bekend in het hooggebergte een veel latere vliegtijd heeft dan in het 
laagland. Bij Fensterbach in de onmiddellijke omgeving van de Großglockner ving ik 
vanaf 2000 m hoogte Euphydryas aurinia debilis Oberth., f. glaciegenita Vrty. in flinke 
aantallen. Verder werden hier twee S $ en een $ van Euphydryas cynthia alpicola 

Galvagni gevangen, alsmede drie exemplaren van Mellicta asteria Frr. en één exem¬ 
plaar van Pyrgus warrenensis Vrty. op ongeveer 2300 m. 

De volgende dag bereikten we via een steile klim de Wurzenpas aan de Joegosla¬ 
vische grens. Hier vlogen o.a. Parnassius mnemosyne ophrinion Frühst., Palaeochryso- 

phanus hippothoe hippothoe L., Clossiana titania cypris Meigen en Cyaniris semiargus 
acis Den. & Schiff. 

In Joegoslavië reden we via Jessenice en Ljubljana naar Zagreb, waar overnacht 
werd. ’s Avonds vlogen hier rond een buitenlamp flinke aantallen Callimorpha domi- 

nula L. waarbij opviel, dat de vlinders behoorden tot de vorm met oranje in plaats 
van rode achtervleugels, terwijl één exemplaar gele bezat. De verdere reis voerde ons 
via Banja-Luka, waar ik Neptis rivularis Scop. zag, naar Serajewo en vandaar naar 
het Durmitormassief gelegen boven het Crno Jezero in Montenegro. 

Het gehucht Zabjak onder aan de voet van de Durmitor was slechts over een abomi¬ 
nabel slechte weg te bereiken, waarbij bovendien nog rekening moest worden gehouden 
met loslopend vee, dat op de meest onverwachte momenten de weg versperde, éénmaal 
zelfs in een tunnel. In de naaldboszone van de Durmitor werden o.a. gevangen Erebia 

medusa euphrasiae Frühst., Erebia oeme vetulonia Frühst, en Palaeochrysophanus 

hippothoe leonhardi Frühst, die in het mannelijk genitaalapparaat afwijkt van de norni- 
naatvorm. Overal vloog hier Parasemia plantaginis L. Op 1900 m ving ik een 
Coenonympha, waarmee ik lange tijd geen raad wist totdat mijn oog viel op de afbeel¬ 
ding in Verity’s Farfalle diurne d’Italia vol. V, plaat 61, figuur 92 en 93. Het exem¬ 
plaar bleek volgens Thurner te behoren tot Coenonympha tullia tiphonides Stgr., die 
een sterke gelijkenis vertoont met C. pamphilus L. Ook werden nog enkele exemplaren 
gezien van Nymphalis antiopa L.. De soort die ik hier speciaal zocht, was echter Colias 

balcanica Rebel waarvan evenwel geen spoor gezien werd. Wel ving ik op iets minder 
dan 2000 m nog de spanner Coenotephria nebulata Tr. en onder aan de berg bij het 
meer en in Zabljak de spanners Perizoma blandiata Den. & Schiff., Thera variata Den. 
& Schiff, en Eupithecia schieferi Bohatsch, die een sterke gelijkenis vertoont met 
Eupithecia venosata Fabr. 

Bij het verlaten van dit gebied kwamen we in een weide bij Boljanice (Montenegro), 
waar Plebejus argus L. massaal vloog in de subsp. cleomenes Frühst, met brede zwarte 
zomen aan de vleugelranden. 

Nog verder zuidwaarts bereikten we het Sar Planinagebergte in Macedonië, niet ver 
van de Albanese grens. Hier vlogen talrijke exemplaren van Parnassius apollo dardanus 

Rebel. Tenslotte bereikten we via Skopje Ohrid, dat gelegen is aan het gelijknamige 
meer. Dit geologisch zeer oude meer is een refugium geweest voor talrijke diersoorten 
in de laatste ijstijden. Rond het meer vloog in de morgenuren Apatura ilia eos Rossi, 
die wanneer hij op vochtige plekken was neergestreken niet moeilijk te vangen was. 
De zogenaamde Apatura metis Freyer heb ik niet gezien. Op enkele honderden meters 
hoogte tegen een berghelling boven het meer werden voorts naast tal van andere soor¬ 
ten gevangen Pseudochazara anthelea amalthea Frivaldsky, Melanargia larissa larissa 
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Geyer, Spialia phlomïdis H.-S. en Gonepteryx farinosa Zeiler. Deze laatste soort is 
vooral te kennen aan het meelachtige ruwe aspect op de bovenzijde van de voor¬ 
vleugels, doordat de schubben hier rechtop staan. 

Oostelijk van Ohrid bij Bitola vond ik een goede vliegplaats van Zygaena carniolica 

paeoniae Brgff. Verder werden hier nog verzameld Heodes alciphron melihaeus Stgr., 
de Sesiide Chamaesphecia chalcidiformis Hb. en de Pyralide Ephelis cruentalis Hb. 
De berg Pelister aan de Griekse grens leverde gezien het late uur weinig meer op: 
Erebia ligea herculanea Warren, Plebicula amandus orientalis Stgr. en Zygaena ostero- 

densis koricensis Reiss. Erebia ligea bereikt hier in Europa de uiterste zuidgrens van 
zijn areaal, terwijl Zygaena osterodensis zeldzaam is in Macedonië. 

Grieks Macedonië vlak over de grens was een tamelijk oninteressant en vlak gebied, 
waar in een veld met distels alleen Adscita subsolana Stgr. talrijk voorkwam. Verder 
werden hier nog Colias croceus Fourcr., f. helice Hb., Coenonympha pamphilus 

australis Vrty. en Polyommatus icarus zelleri Vrty gevangen. 
De terugweg werd langs de Dalmatische kust gemaakt. In de buurt van Kotor wer¬ 

den de peulen van de blazenstruik (Colutea arborescens) geopend, waarbij bleek dat 
verschillende zaden gaatjes vertoonden, veroorzaakt door de jonge rupsen van lolana 

iolas Ochs. Bij Dubrovnik werd Hipparchia fagi serrula Frühst, gevangen naast 
Coccidiphaga scitula Rbr. en Dysgonia algira europa Schaw. Bij Gradac konden 
enkele exemplaren van Pieris ergane Geyer gevangen worden. 

In de Velebit planina wemelde het op een open grasland tussen de bossen bij 
Brusane van de vlinders waarvan ik alleen noem Heodes virgaureae balkanicola 

Graves, Maculinea alcon Den. & Schiff., Mellicta athalia scar dona Frühst., Argynnis 

paphia maxima Vrty, Mesoacidalia aglaia L. in bijzonder grote exemplaren evenals 
Erebia aethiops rubria Frühst. Voorts Lysandra coridon in enkele exemplaren. 

We verlieten Joegoslavië met de auto per trein door de tunnel bij Mallnitz en bij 
Badgastein werd met de zweefbaan de Hütenkogel bestegen, waar op 2000 m hoogte 
werden gevangen Erebia pharte eupompa Frühst, (één exemplaar van deze soort in de 
f. phartina Stgr.), Erebia eriphyle tristis H.-S. en Boloria pales pales Den. & Schiff. Bij 
de Beierse meren tenslotte bleef het zoeken naar Boloria aquilonaris Stichel wegens 
het inmiddels ingetreden regenachtige weer zonder resultaat. De volgende dag, 23 juli, 
werd het vaderland weer bereikt en kon teruggezien worden op een succesvolle expe¬ 
ditie. 

De lijsten van Thurner, Pinker en Daniel, verschenen in „Die Lepidopterenfauna 
Jugoslavisch Mazedoniens” geven een goed inzicht in de rijkdom aan „Heterocera” in 
Macedonië, die bij deze gelegenheid slechts fragmentarisch verzameld werden. 

LIJST VAN GEVANGEN OF WAARGENOMEN SOORTEN 

PAPILIONIDAE 
Iphiclides podalirius L. Bij Dubrovnik, elders niet gezien. 
Papilio machaon L. Bij Kotor enkele exemplaren. 
Parnassius apollo dardanus Rebel. Bij Rostusa en Volkovija (Sar Planina, Joegoslavisch 

Macedonië) talrijk. 
Parnassius mnemosyne ophrinion Frühst. Wurzenpas, grens Oostenrijk-Joegoslavië, één 

exemplaar. 

PIERIDAE 
Pieris manni Mayer. Gradac, gewoon. 
Pieris ergane Geyer. Gradac, enkele exemplaren. 
Pieris napi L. Volkovija, Joegoslavisch Macedonië. 
Pontia daplidice L. Fiorina, Grieks Macedonië. 
Aporia crataegi L. Ohrid, afgevlogen exemplaren. 
Anthocharis cardamines L. Großglocknerstraße, Oostenrijk. 
Leptidea sinapis L. bij Banja Luka, Bosnië. 
Colias australis Vrty. Dubrovnik. 
Colias croceus Fourcr., f. helice Hb. Fiorina, Grieks Macedonië. 
Gonepteryx farinosa Zeller. Ohrid, één $. 
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SATYRIDAE 
Erebia ligea herculanea Warren. De berg Pelister aan de Grieks-Joegoslavische grens. 
Erebia aethiops rubria Frühst. Brusane in de Velebit Planina, Kroatië. 
Erebia pandrose Borkh. Omgeving Großglockner. 
Erebia oeme oeme Hb. Als pandrose. 

Erebia oeme vetulonia Frühst. Durmitor massief, Montenegro. 
Erebia eriphyle tristis H.-S. Hütenkogel, 2000 m, Radstätter Tauern, Oostenrijk. 
Erebia pharte eupompa Frühst. Als eriphyle. 

Erebia gorge gorge Hb. Als de beide vorige soorten. 
Melanargia galathea synthelia Frühst. Op veel plaatsen in Macedonië. 
Melanargia larissa larissa Geyer. Slechts in Ohrid. 
Melanargia larissa larissa trans, ad herta Geyer. Ohrid, één exemplaar (de nominaat- 

vorm is niet constant en vormt hier en daar overgangen naar de sub¬ 
species herta Geyer van Dalmatië). 

Melanargia larissa herta Geyer. Dubrovnik. 
Brintesia circe pannonica Frühst. Resen bij Bitola in Joegoslavisch Macedonië. 
Hipparchia fagi serrula Frühst. Dubrovnik. 
Hipparchia seniele L. Leposavici, Kopaonik Planina (Servië) 
Chazara briseis albanica Rebel & Zerny, ƒ. major Oberth.. Ohrid en ook in Brusane, 

Velebit Planina (Kroatië). 
Pseudo chazara anthelea amalthea Frivaldsky. Ohrid en alleen daar op één plaats ge¬ 

vonden. 
Kirinia roxelana Cr. Kalista aan het meer van Ohrid. 
Satyrus ferula F. Rostusa, Sar Planina, vrij zeldzaam in Macedonië. 
Aphantopus hyperanthus maxima Vrty. Badgastein, Radstätter Tauern, Oostenrijk. 
Maniola jurtina phormia Frühst. Brusane. 
Epinephele lycaon salona Frühst. Ohrid, evenals E. lupinus Costa. 
Pyronia cecilia Vall. Resen bij Bitola in Joegoslavisch Macedonië en Gradac in Dal¬ 

matië. 
Coenonympha tullia tiphonides Stgr. Durmitor massief. 
Coenonympha gardetta neoclides Hffmgg. Fensterbach bij de Großglockner, Oostenrijk. 
Coenonympha pamphilus australis Vrty. Fiorina, Grieks Macedonië. 

NYMPHALIDAE 
Boloria pales pales Den. & Schiff. Hütenkogel, 2000 m, Radstätter Tauern, Oostenrijk. 
Clossiana euphrosyne L. Durmitor massief, Montenegro. 
Clossiana titania cypris Meig. Wurzenpas, Oostenrijk. 
Fabriciana niobe alpiumsisenna Vrty., f. eris Meigen. Wurzenpas. 
Fabriciana adippe adippe Den. & Schiff., f. cleodoxa Ochs. Sveti Naum aan het meer 

van Ohrid, en in Brusane, Velebit Planina, Kroatië. 
Mesoacidalia aglaja L. Wurzenpas en in bijzonder grote exemplaren in de Velebit 

Planina. 
Argynnis paphia maxima Vrty. Brusane, Velebit Planina, Kroatië. 
Brenthis daphne Den. & Schiff. Grote exemplaren in Kalista aan het meer van Ohrid. 
Brenthis hecate caucasica Stgr. Leposavici, Kopaonik Planina, Servië. 
Mellicta athalia scardona Frühst. Brusane in de Velebit Planina. 
Mellicta asteria Frr. Fensterbach bij de Großglockner, Oostenrijk, vanaf 2300 m. 
Melitaea diamina hebe Bkh., f. orientalpestris Vrty. Bruck, Großglocknerstraße, Oos¬ 

tenrijk. 
Melitaea phoebe phoebe Oberth. Spittal, Karinthië, Oostenrijk. 
Melitaea didyma meridionalis Stgr. Kalista aan het meer van Ohrid. 
Euphydryas aurinia debilis Oberth., f. glaciegenita Vrty. In flinke aantallen boven 

2000 m bij Fensterbach. 
Euphydryas cynthia alpicola Galvagni, Fensterbach. 
Euphydryas maturna L. Rostusa, Sar Planina, Joegoslavisch Macedonië, één $ . 
Apatura ilia eos Rossi. Ohrid rond het meer gewoon en één exemplaar bij Leposavici 

aan de grens met Servië. 
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Cynthia cardui L. Ohrid. 
Nymphalis polychloros L. Resen bij Bitola, Joegoslavisch Macedonië. 
Nymphalis antiopa L. Enkele exemplaren in het Durmitor massief. 
Inachis io L. Vrijwel overal, in 1973 in Joegoslavië blijkbaar een goed jaar. 
Aglais urticae L. In principe overal tot hoog in de bergen. 
Polygonia c-album L. Chiemsee Beieren Duitsland. 
Polygonia egea Cr. Dubrovnik. 
Neptis rivularis Scop. Eén exemplaar gezien bij Banja Luka, Bosnië. 

LYCAENIDAE 
Strymonidia spint Den. & Schiff., f major RühL Ohrid. 
Heodes virgaureae balkanicola Graves. Resen bij Bitola in Macedonië en Brusane in 

de Velebit Planina, Kroatië. 
Heodes alciphron meiibaeus Stgr. Deze oostelijke subspecies vond ik in Resen bij 

Bitola. 
Heodes tityrus subalpina Speyer. Wurzenpas, Oostenrijks-Joegoslavische grens. 
Palaeochrysophanus hippothoe hippothoe L. Wurzenpas. 
Palaeochrysophanus hippothoe ieonhardi Frühst. Durmitor massief. 
Lycaena phlaeas L. Ohrid. 
Thersamonia thersamon Esper, gen. aest. omphaie Klug. Eén 2 in Ohrid. 
Syntarucus piriïhous Den. & Schiff. Leposavici, Kopaonik Planina, Servië. 
Cupido minimus minimus Fuessly. Fensterbach bij de Großglockner. 
Cupido osiris Meigen. Eén bijzonder groot exemplaar bij Leposavici, Servië. 
Maculinea arion nigricans Kitt. Spittal aan de Drau, Karinthië, Oostenrijk. 
Maculinea alcon Den. & Schiff. Brusane, Velebit Planina, Kroatië. 
Phüotes baton schijf'ermuelleri Hemming (vicrama au et) Ohrid. 
lolana iolas Ochs. Kotor, Dalmatië. 
Plehejus argus cleomenes Frühst. Boljam.ce, Montenegro. 
Plebejus argus graeca Vrty. Ohrid. 
Plebicuia dorylas Den. & Schiff. Brusane, Velebit Planina, Kroatië. 
Plebicuia amandus orientalis Stgr. De berg Pelister, Joegoslavisch Macedonië. 
Polyommatus icarus zeilen Vrty. Fiorina, Grieks Macedonië. 
Eumedonia eumedon uitschei Hemming. Wurzenpas, Oostenrijk. 
Aricia artaxerxes montensis Vrty. Als eumedon. 
Aricia agestis Den. & Schiff. Ohrid. 
Meleagerîa daphnis Den. & Schiff. Ohrid. 
Cyaniris serniargus balcanica Tutt, Brusane, Velebit Planina, Kroatië. 
Cyaniris serniargus acts Den. & Schiff. Wurzenpas, Oostenrijk. 
Lysandra coridon Poda. Brusane. 
Agrodiaetus admetus Esper. Ohrid, op één plaats gewoon. 
Agrodiaeius ripartü Frr. Ohrid, op dezelfde plaats slechts één exemplaar. 

HESPERIIDAE 
Erynnis tages L. Kalista aan het meer van Ohrid en bij Dubrovnik (ongetwijfeld de 

tweede generatie). 
Carcharodus alceae Espen Kalista aan het meer van Ohrid. 
Pyrgus carthami moeschleri H.-S. Leposavici, Kopaonik Planina, Servië. 
Pyrgus andromedae Wallengren. Fensterbach, Großglocknerstraße, Oostenrijk, evenals 

P, cacaliae Rbr. en P. warrenensis Vrty. 
Spialia sertorius orbifer Hb. Durmitor massief, Montenegro. 
Spialia phlomidis H.-S. Deze Aziatische soort bereikt in Macedonië het uiterste westen 

van zijn areaal. We vonden enkele exemplaren in Ohrid. 
Ochlodes venata Bremer & Gray. Eén afgevlogen 2 in de omgeving van de Plitvicer- 

meren, Kroatië. 

ZYGAENIDAE 
Lucasia subsolana Stgr. Fiorina, Grieks Macedonië. In aantal in een veld met distels. 
Adscita statices drenowskii Alberti. Cajnice, Montenegro. 
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Jordanita chloros sepium Bsd. Ohrid. 
Zygaena filipendulae L. Zagreb. 
Zygaena trifolii Esper. Brusane, Velebit Planina, Kroatië. 
Zygaena lonicerae thurneri Holik. Resen, Bigla Planina, Macedonië. 
Zygaena osterodensis koricensis Reiss. Pelister, 1400 m, Joegoslavisch Macedonië. 
Zygaena transalpina Esper. Spittal aan de Drau, Karinthië, Oostenrijk. 
Zygaena ephialtes istoki Silbernagel. Resen, Bigla Planina, Joegoslavisch Macedonië. 
Zygaena exulans seekarensis Koch. Hütenkogel, 2000 m, Radstätter Tauern, Oostenrijk. 
Zygaena punctum scupensis Koch. Ohrid. 
Zygaena carniolica paeoniae Burgeff. Resen, Bigla Planina, Joegoslavisch Macedonië. 
Zygaena carniolica jadrana Holik. Brusane, Velebit Planina, Kroatië. 

CTENUCHIDAE 
Amata phegea L. Kalista aan het meer van Ohrid en in Banja Luka, Bosnië. 
Amata kruegeri mar jana Stgr. Pestani aan het meer van Ohrid. 
Dysauxes ancilla bipunctata Buresch. Petrina Planina bij het Prespameer, Joegoslavisch 

Macedonië. 

ARCTIIDAE 
Lithosia quadra L. Plitvicermeren, Kroatië, gewoon op licht. 
Euprepria striata L. Resen, Joegoslavisch Macedonië, en in Kopaonik Planina, Servië 

in een opvallend groot exemplaar. 
Parasemia plantaginis L. Gewoon in het Durmitor massief, Montenegro, en één exem¬ 

plaar op 2000 m op de Hütenkogel in de Radstätter Tauern in Oostenrijk. 
Callimorpha dominula L. In Zagreb talrijk op licht. 

LYMANTRIIDAE 
Lymantria dispar L. Deze soort is in bijna geheel Joegoslavië zeer talrijk en schadelijk. 

Overal ziet men overdag de $ $ vliegen. 
Euproctis chrysorrhoea L. Ohrid. 

NOLIDAE 
Roeselia strigula Den. & Schiff. Plitvice, Kroatië, twee exemplaren. 

SESIIDAE 
Chamaesphesia chalcidiformis Hb. Resen, Bigla Planina, Joegoslavisch Macedonië. 

HEPIALIDAE 
Hepialis humuli L., f. grandis Pfitzner. Ferleiten, Großglocknerstraße, Oostenrijk, 36 

exemplaren in de schemering en overwegend $ $. 

NOCTUIDAE 
Diarsia brunnea Den. & Schiff. Plitvice, Kroatië (op licht). 
Noctua fimbriata Schreber. Als D. brunnea, gewoon. 
Mythimna l-album L. Dubrovnik. 
Bena prasinana L. Zagreb. 
Polyphaenis sericata Esper. Ohrid. 
Chloridea viriplaca Hufn. Ohrid. 
Coccidiphaga scitula Rbr. Dubrovnik. 
Acontia luctuosa Esper. Dubrovnik. 
Eremobia ochroleuca Den. & Schiff. Ohrid. 
A ut o grap ha jota L. Plitvicermeren, Kroatië (op licht). 
Autographa bractea Den. & Schiff. Als A. jota en nog een exemplaar in Ferleiten, 

Großglocknerstraße, Oostenrijk. 
Dysgonia algira europa Schaw. Dubrovnik. 
Laspeyria flexula Den. & Schiff. Plitvice, Kroatië, op licht. 
Polypogon tentacularia L. Wurzenpas, Oostenrijk. 
Hypaena proboscidalis L. Plitvicermeren, Kroatië, op licht. 
Orectis proboscidata Geyer. Crno Jezero bij de Durmitor, Montenegro. 
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GEOMETRIDAE 
Idaea rusticata Fabr. Ohrid. 
Idaea vulpinaria H.-S. Dubrovnik, evenals /. incarnaria H.-S. 
Idaea fuscovenosa Goeze. Ohrid, evenals I. Inquinaïa Scop., I. laevigata Scop, en h 

marginepunctata Goeze. 
Idaea ochrata Scop. Leposavîci, Kopaonik Planifia, Servië en Kaîista aan het meer van 

Ohrîd. 
Idaea serpentata Hufn. Plitvîcer meren, Kroatië, op licht en Wurzenpas, Oostenrijk. 
Scopula incanata L. Crno Jezero, Montenegro. 
Scopula ornata Scop. Ohrid. 
Xanthorhoe montanata Den. & Schiff. Pelister, Joegoslavisch Macedonië. 
Aplasta ononaria Fuessly. Resen, Macedonië. 
Entephria cyanata Hb. Zabljak bij de Durmitor, Montenegro. 
Coenotephria nebulata Tr. Durmitor, 1900 m, Montenegro. 
Hydriomena impluviata Den. & Schiff. Ferleiten, Großglocknerstraße. 
Hydriomena furcata Thunberg. Plitvice, Kroatië (op licht). 
Perizoma blandiata Den. & Schiff. Crno Jezero, Montenegro. 
Perizoma minorata Tr. Badgastein, Kadstätter Tauern, Oostenrijk. 
Perizoma aibulata Den. & Schiff. Großglocknerstraße, Oostenrijk (deze soort wordt 

zowel op zeeniveau als alpien gevonden). 
Thera albonigraia Hofer Crno Jezero, Montenegro. 
Eupïthecia schieferi Bohatsch. Zabljak bij de Durmitor. Lijkt sterk op E. venosata 

Fabr. 
Eupïthecia tenuiata Hb. Zagreb. 
Gymnoscelis pumilata Hb. Dubrovnik. 
Triphom dubitata L. Plitvice, Kroatië (op licht). 
Costaconvexa polygrammata Brkh, Zagreb. 
Abraxas grossulariata L. Zagreb, 
Pygmaena fusca Thnbg. Bad Gastein, Radstätter Tauern, Oostenrijk. 
Boarmia rohoraria F. Plitvice, Kroatië, op licht in lichte exemplaren. 
Aids repandaïa L. Plitvice, gewoon. 
Fagivorina arenaria Hufn. Plitvice, één exemplaar. 
Sïona Uneata Scop. Op de berg Pelister, Joegoslavisch Macedonië. 
Gnophos intermedia WehrlL Zabljak, Montenegro. 
Psolos coracina Esper. Edelweißspitze, Großglocknerstraße, Oostenrijk, evenals P, al» 

pinata Scop. en P. alticolaria Mn. 

PYRALIDAE 
Catoptria conehella Den. & Schiff. Wurzenpas, Oostenrijk. 
Chrysocrambus craterellus Scop. Ohrid. 
Emafheudes punctella Tr. Sveti Naum aan het meer van Ohrid. 
Udeo fimbriatalis Hb. Pelister, Joegoslavisch Macedonië. 
Udea decrepitalis H.-S. Großglocknerstraße, Oostenrijk. 
Ephelis cruentalis LIb. Een oostelïjke soort, in aantal bij Resen, Bigla Planîna, Joego¬ 

slavisch Macedonië. 
Mecyna trinaüs Den. & Schiff. Plitvice op licht. 
Pyrausta nigralis Den. & Schiff. Wurzenpas, Oostenrijk. 
Pyrausta purpuralis L. Plitvice op licht. 
Metaxmeste phrygialis LIb. Edelweißspitze, Großglocknerstraße, Oostenrijk. 

TORTRICIDAE 
Archips oporana L. Plitvice, Kroatië, op licht. 
Eana argentana Clerck. Brusane, Velebit Planina, Kroatië. 
Pseudohermenias clausthaliana Saxesen. Durmitor, Montenegro. 
Dichrorampha petiverella L. Bruck aan de Großglocknerstraße, Oostenrijk. 
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TINEIDAE 

Morophaga boleti F. Zagreb. 

SUMMARY 

Report of a holiday trip by car to Ohrid in Yugoslav Macedonia with a list of the 

Lepidoptera collected or seen there and in Austria and Yugoslavia on the way from 

the Netherlands and back. 

Hoogerheide, Huybergseweg 24. 

VIRUSES AND INVERTEBRATES (A. J. GIBBS, ed.); North Holland Publishing 

Company, Amsterdam - 673 pp., Dfl. 150,—. 

Dit boek, dat onlangs als deel 31 van de serie Monografieën getiteld „Frontiers of 

Biology”, is verschenen, geeft een goed overzicht van die virussen, die op enigerlei 

wijze geassocieerd zijn met evertebraten. De samensteller beoogt met het boek een 

schakel te vormen tussen de drie groepen virologen, die dergelijke virussen bestuderen, 

nl. de evertebraten-virologen en de virologen die met door arthropoden overgebrachte 

virussen van planten en zoogdieren werken. 

De eerste hoofdstukken van het boek zijn gewijd aan een historisch overzicht van 

deze drie takken van de virologie. In de resterende (28) hoofdstukken wordt uitge¬ 

breid aandacht besteed aan de verschillende vormen van de virussen en aan de 

indeling en biologie van de betrokken evertebraten-soorten. Daarna worden verschil¬ 

lende aspekten van de gastheer-virus-relatie besproken, zoals b.v. de pathologische ver¬ 

anderingen in de gastheer tengevolge van de aanwezigheid van het virus en de daar¬ 

mee samenhangende eventueel voorkomende afweerreakties. 

Voorts wordt uitgebreid ingegaan op de oecologische aspekten van de gastheer- 

virus-relatie. Bij de typische evertebratenvirussen wordt vooral de nadruk gelegd op 

overdracht van het virus naar andere individuen van dezelfde resp. andere soorten, 

bij de virussen van planten en hogere dieren staat de transmissie van het virus naar 

plant, resp. zoogdier door de insektenvektor centraal. 

In het laatste deel van het boek wordt ingegaan op de mogelijkheden, die insekten- 

virussen bieden voor de bestrijding van schadelijke arthropoden. Ook wordt de be¬ 

strijding besproken van die insekten die als vektor van virusziekten van plant en dier 

optreden, zoals chemische bestrijding, cultuurmaatregelen, quarantainebepalingen e.d. 

Het boek maakt een verzorgde indruk en verwacht mag worden dat het aan zijn 

doelstelling, een verband te leggen tussen de verschillende virologische disciplines, zal 

beantwoorden. Ook voor de niet-viroloog geeft het werk een goed overzicht van dit 

zo interessante gebied van de biologie. — L. P. S. van der Geest. 

MEIJENDEL: DUIN-WATER-LEVEN. (Mededeling van het Meijendel-comité, 

nieuwe serie no. 28). pp. 271, register 12 kolommen. Uitg. W. van Hoeve bv, Den 

Haag/Baarn. ISBN 90 222 0236 2. Gebonden, prijs ƒ 58,50. 

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Haagse Duinwaterleiding ver¬ 

scheen deze gebiedsmonografie over het landschap van de duinen van Meijendel. Door¬ 

dat de verschillende onderzoekers die daar oecologisch werk verrichten, in afzonder¬ 

lijke hoofdstukken aan het woord komen, is er een staalkaart ontstaan van kostelijk 

biologisch onderzoek, van inventarisatie van paddenstoelen tot territoriumonderzoek 

aan spitsmuizen, met een heleboel entomologie daar tussen in. Uiteraard wordt ruime 

aandacht besteed aan aspecten van waterzuivering en infiltratie, maar dit domineert 

geenszins. 

De opmaak van het boek is voortreffelijk, mede door het kwistig inschakelen van 

goed opgebouwde diagrammen etc., en vooral door een uitbundige gebruikmaking van 

(meestal kleuren)foto’s, die zowel in opname- als weergave-kwaliteit voorbeeldig zijn. 

Het boek moet voor iedereen die de duinen lief zijn een begerenswaardig bezit vormen. 

— W. N. Ellis. 
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Description of the egg-case and larva of Limnoxenus niger (Zschach) 
(Coleoptera, Hydrophilidae) 

by 

A. L. VAN BERGE HENEGOUWEN 

ABSTRACT 

The egg-case and larva of Limnoxenus niger (Zschach) are described and compared 

with those of the related Hydrohius fuscipes (L.). A larva attributed to Limnoxenus 

niger by Böving & Henriksen (1938), is shown to belong to Hydrobius fuscipes (L.) 

In a paper on the larvae of Danish Hydrophilidae by Böving & Henriksen (1938), the 

larva of Limnoxenus niger (Zschach) was described. The description was based on one 

specimen from a mixed lot of larvae kept in the collection of the Zoological Museum, 

Copenhagen. The specimen was compared with a long series of Hydrobius fuscipes (L.) 

larvae. In order to verify the larval characters of Limnoxenus niger for comparison 

with those of Hydrobius fuscipes, larvae of both species were reared in the spring of 

1973. 

Limnoxenus niger (Zschach) 

(figs. 1—2, 4—9, 11) 

Egg-case (fig. 11) 

Description. — Spun with white silk, attached to Vallisneria leaf; total length 70 mm. 

Part containing eggs approximately oval, length 12 mm, height 8 mm, width 10 mm; 

superior surface flat, margin slightly raised. From the top of the part containing eggs 

arises a 60 mm long and 2 mm wide ribbon consisting of spongy air-filled tissue, which 

reaches to 20 mm above the water surface. 

Identification. — Easily distinguishable from the egg-case of Hydrobius fuscipes (fig. 

10) by the longer ribbon (60 mm versus 20 mm). 

Material examined. — One egg-case spun by a female specimen captured 28.5.1973 at 

Schipluiden, province of Zuid-Holland, the Netherlands; not preserved. 

Larva (figs. 1—2, 4—9) 

Description. — Dorsal parts brownish white; ventral parts whitish. Dorsal part of 

head with slightly infuscated patches (fig. 1). Segments 4 and 5 of maxilla and segment 

2 of labial palpus more sclerotized than other segments, brownish (specimen preserved 

in alcohol, subsequently in Berlese). 

Body length 3.2 mm; maximum width 0.8 mm; body widest at 1st thoracic segment, 

gradually narrowing caudad. Head capsule subquadratical in outline (1/w ratio 0.8), 

dorsoventrally flattened; sides slightly convex in dorsal outline, narrowing posteriorly. 

Anterior border of frontoclypeus (fig. 2) truncate, asymmetrical, the right side 

projecting slightly farther than the left; median part armed with five teeth; paramedian 

and lateral teeth sharply pointed. Point of median tooth seemingly broken off, forming 

two denticules closely placed together, separated by a small incurvation. Left lateral 

tooth isolated from the others; incurvation between left lateral tooth and left para¬ 

median tooth deeper than the others. Incurvations each with a stiff acuminate spine not 

projecting beyond the tip of the adjacent teeth, additional spine present outside lateral 

teeth. Anterolateral lobes asymmetrical, their front margin armed with four short spines. 

Ocelli arranged in two oblique rows of three ocelli each, five of the ocelli well- 

developed, the lateral one of the posterior row small. Epicranial sutures distinct, con¬ 

fluent near posterior cephalic margin; coronal suture short. 
Antenna (fig. 4) not projecting beyond segment 3 of maxilla. Antennal segments 1 

and 2 approximately equal in length; segment 3 approximately one-third of the length 

of segment 2 and more slender. 

Mandibles (figs. 6—7) subsymmetrical, each with a taper-pointed curved distal part 

and three innermost teeth, the proximal one being the smallest. 
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Figs. 1—2, 4—9, 11, Limnoxenus niger. 3, 10, Hydrobius fuscipes. Fig. 1, habitus, dorsal 

view. Figs. 2—3, anterior border of frontoclypeus, dorsal view. 4, left antenna, dorsal 

view. 5, right maxilla, dorsal view. 6—7, mandibles, dorsal view. 8, labium, ventral 

view. 9, right median leg. 10—11, egg cases. Figs. 2—8, same scale. Scale-line A = 1 

mm, to fig. 1. Scale-line B = 20 mm, to 10—11. Scale-line C = 0.5 mm, to 9. Scale¬ 

line D = 0.4 mm, to 2—8. 
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Maxilla (fig. 5) longer than any other cephalic appendage. Stipes (segment 1) longer 
than palpiger (segment 2) and palpus (segments 3, 4 and 5) combined. Inner side of 
maxillary segment 1 with a row of five spines, outer side with two long setae placed 
at one-third of its length from the distal end. Segment 2 as long as wide. Galea ap¬ 
proximately equal in length to segment 3. Maxillary segment 3 approximately twice as 
wide as long. Segment 4 twice as long as segment 2. Segment 5 approximately two- 
thirds of the length of segment 4 and more slender. 

Labium (fig. 8): sutures of submentum distinct. Mentum subquadratical, superior 
surface densely covered with short spines. Prementum subquadratical, slightly narrower 
than mentum. Segment 1 of labial palpus as long as wide. Segment 2 approximately 
four times as long as segment Î. Ligula approximately twice as long as segment 1 of 
labial palpus, apex excised. 

Shape of thoracic tergite 1 slightly arcuate; discal surface flat. Anterior border 
straight; lateral border straight; posterior border arcuate. Sagittal suture distinct. 
Anterolateral angle approximately 90°, rounded off; posterolateral angle obtuse, 
rounded off. Anterolateral side of disc with four long setae; posterolateral side with 
three long setae. Thoracic tergites 2 and 3 each approximately three times as wide as 
long. 

Abdominal segments 1—7 with distinct transverse dorsal and ventral folds. Ab¬ 
dominal tergites 1—7 each with a pair of sclerites placed anteromediallv, on anterior 
segments oval in outline, on posterior segments reduced and acquiring a more circular 
outline. Each tergite (except 8) bears slightly distally from the sagittal line a postero¬ 
median callosity provided with a short papilla and a short seta. A similar callosity with 
a longer papilla and a longer seta is found on the posteroepipleural side just posterior 
to the conically raised lateromedian spiracle. Epipleural area with two swellings, 
arranged one above the other, the dorsal one smaller than the ventral one and situated 
more posteriorly. On top of both swellings a long papilla provided with a long seta. 
Hypopleural area swollen, lacking papillae. Intersegmental membrane well-developed, 
swollen laterally. Abdominal segments and intersegmental membranes densely covered 
with very short dark setae. 

Abdominal tergite 8 subquadratical, posterior border with three small lobes. Procerci 
moderately long, not exceeding abdominal sternite 9. Posterior border of abdominal 
sternite 9 rounded, its margin slightly bent upwards, medially with two short stiff setae. 

Legs (fig. 9) medium-sized, tibiae and tarsi visible from above. Tarsal claws weakly 
curved, approximately two-thirds of the length of corresponding tibia, their inferior 
base with two setae. Tibiae approximately twice as long as wide, their surface sparsely 
setiferous. Femora and corresponding tibia subequal in length. Proximal end of femora 
oblique, their inferior side remotely setiferous. Trochanteres distinct, half as long as 
corresponding femur, their inferior side remotely setiferous. Superior side of coxae with 
a groove for reception of corresponding femur. 

Identification. — The larva of Limnoxenus niger is quite similar to that of Hydrobius 

fuscipes. It can be distinguished by the seemingly broken median frontoclypeal tooth, 
forming two denticules (compare figs. 2 and 3). 

Material examined. — Three larvae reared from a collection of 2 $ $, 1 $, captured 
28.5.1973 at Schipluiden, province of Zuid-Holland, the Netherlands. Deposited in the 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden. 

Discussion. — The larva described, by Bövïng and Henriksen (1938) is certainly not 
Limnoxenus niger because the median tooth of the frontoclypeus is equally shaped as 
the other teeth. The supposed identity of this larva was based on the following charac¬ 
ter: left lateral frontoclypeal tooth not isolated from the others. I attribute their larva 
to Hydrobius fuscipes, which may show some variation. According to various authors 
(e.g. F. Balfour-Browne, 1958) Limnoxenus Motschulsky is a synonym of Hydrobius 

Leach, while others (e.g. Lohse, 1971) maintain Limnoxenus as a separate genus. Their 
considerations are mainly based on characters of the adult. For the time being it seems 
advisable to leave both species in separate genera until more data become available, 
especially concerning the characters of the egg-case and larva of other species. 
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PEST CONTROL IN GROUNDNUTS. Pans Manual No. 2. Third Edition. Edited 

by Susan D. Feakin, 1973. Pp. 197; 90 zwart wit afbeeldingen. Centre for Overseas Pest 

Research. Foreign and Commonwealth Office Overseas Development Administration 

London. Prijs £ 0.50. Free of charge to government and educational establishments and 

research institutes in countries eligible for British aid. 

In deze geheel herziene uitgave van het bekende handboekje voor de herkenning en 

bestrijding van ziekten en plagen in de grondnoot worden achtereenvolgens de onkrui¬ 

den, ziekten, nematoden, insekten en mijten, voorraadinsekten en het aflatoxine pro¬ 

bleem besproken. De toepassing van herbiciden wordt in twee overzichtelijke tabellen 

duidelijk gemaakt. Van de verschillende ziekten en plagen wordt de verspreiding aan¬ 

gegeven en zijn schadebeelden en plagen beschreven. Kaartjes, tekeningen en foto’s ver¬ 

duidelijken de tekst. Veel biologische gegevens worden vermeld. Waar mogelijk worden 

cultuurmaatregelen voor de bestrijding of het voorkomen van ziekten en plagen be¬ 

sproken. De verschillende mogelijkheden van chemische bestrijding van plagen is in 

veel gevallen weergegeven in duidelijke tabellen. Na elk onderwerp volgt een korte 

literatuurlijst. Het doel van het boekje is landbouwvoorlichters op de hoogte te brengen 

van de laatste ontwikkelingen op het gebied van „pest control”. Door zijn grote duide¬ 

lijkheid is het boekje echter ook zeer bruikbaar voor niet-landbouwkundig geschoolden 

en is m.i. onmisbaar voor iedereen die te maken heeft met de cultuur van grondnoten. 

— G. G. M. Schuiten. 

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF INSECT BEHAVIOUR. L. B. Browne editor. 

VIII, 366 p, 151 figs., auteurs index 18 kolommen, index op insekten (en andere dieren) 

5 kolommen, subject index 11 kolommen. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg—New 

York. ISBN 3-540-06557-1. Prijs (gebonden) DM 39.80 (US $ 15.40). 

De 25 artikelen die onder bovengenoemde titel zijn gebundeld, hebben alle hun ont¬ 

staan te danken aan het veertiende entomologisch congres te Canberra, al zijn ze niet 

alle een rechtstreeks uittreksel uit de congres-verhandelingen. De editor, verbonden aan 

het CSIRO, div. Entomology te Canberra City, meldt in zijn inleiding dat hij artikelen 

met een relatief weidse of zelfs speculatieve strekking prefereerde, en het resultaat is 

daar in het algemeen wel naar, heel duidelijk bijvoorbeeld in een artikel van H. Dingle, 

“The experimental analysis of migration and life-history strategies in insects”. 

Ondanks het zeer gespecialiseerde onderwerp biedt het boek een verrassende veelheid 

aan onderwerpen — om een paar grepen te doen: bouw en functie van insektehersenen, 

gewenning bij de schrikreactie — een niet erg speculatieve bijdrage —, rhythmische 

activiteiten van het zenuwstelsel, de achtergronden van monofagie bij een aantal 

Leptinotarsa-soorten, etc. 
Het boek is van een aantal zeer uitvoerige en verzorgde indexen voorzien, iets waar 

het bij symposia nogal eens aan ontbreekt. Een deel van de illustraties is vrij slecht. — 

W. N. Ellis. 
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Komt Hedya roseomaculana (Herrich-Schäffer) (Lep.? Tortrtcïdae) in 
Nederland voor? 

door 

B. J. LEMPKE 

In het Instituut voor Taxonomische Zoölogie te Amsterdam trof ik in een doos met 
vlinders die nog op hun plaats gezet moesten worden, een exemplaar van Hedya roseo- 

m-aculana aan. Het is voorzien van een determinatie-etiket en een genitaal preparaat 
door de heer Diakonoff. Het oorspronkelijke etiket vermeldt alleen: „Coll. van Tui¬ 
nen”, geen vindplaats en datum dus. Vandaar dat de soort ook niet voorkomt in de 
monografie van Bentinck en Diakonoff (1968). 

K. Bisschep van Tuinen was leraar biologie aan de H B S en het Gymnasium te 
Zwolle en van 1879/80 tot zijn overlijden in 1905 lid van de N.E.V. Oorspronkelijk 
stond als specialiteit achter zijn naam alleen vermeld: Lepidoptera, maar de laatste 
jaren van zijn leven kwam daarbij: anatomie der Tenthredinidae en legde hij zich 
vooral, toe op het fotograferen van de legboren der bladwespen. Na zijn dood kwam 
zijn collectie in het bezit van Dr. i Th. Oudemans en zo belandde ook dit exemplaar 
tenslotte in het Amsterdams Museum. 

De vraag die onmiddellïjk bij me opkwam v/as natuurlijk: is dit dier in Nederland 
gevangen of niet? Normaal etiketteerde Van Tuinen zijn materiaal wel, zoals blijkt 
uit nog in de museum-eollectie aanwezige exemplaren. Waarom nu juist deze fraaie 
Tortricide niet? Mogelijk omdat het een micro was, die hem niet interesseerde?. 

De heer Kruseman en ik hebben in onze gedachten alle tijdgenoten-vlinderverzame- 
laars van Van Tuinen de revue laten passeren en we kwamen tot de conclusie, dat 
geen van deze mensen ooit in het buitenland verzameld heeft. Wie vakantie had en 
het zich kon veroorloven, bracht die door in plaatsen als Renkum of Berg en Dal, 
maar ging niet de grenzen over. Alleen om die reden al is de kans dat de roseomacu¬ 

lana van Nederlandse oorsprong is, dan ook zeer groot. De verspreiding van de soort 
zowel als de biologie zijn met het voorkomen hier te lande niet in tegenspraak. Hanne- 
mann (1961: 186) schrijft, dat de vlinder met de voedselplanten verbreid is in Midden- 
en Noord-Buitsland. De rups is van de herfst tot in april te vinden op diverse soorten 
van Pyrola (Wintergroen). Hij leeft in een bootvormig samengesponnen blad, waarvan 
de binnenkant afgeknaagd wordt. De vlinder vliegt in mei en juni. Het zal dus in elk 
geval de moeite waard zijn op groeiplaatsen van Pyrola naar roseomaculana uit te 
kijken. 

Door bemiddeling van de heer Van Ooststroom kon ik op het Rijksherbarium te 
Leiden het materiaal van de twee meest voorkomende Pyrola-soorten, P. minor en 
P, rotundifolia, doorkijken. Van beide soorten zijn enkele exemplaren met duidelijke 
vraatsporen aanwezig. Het fraaist is dit het geval met een P. rotundifolia van Wasse¬ 
naar, waarbij de opperhuid van een blad gedeeltelijk af geknaagd is en waarop boven¬ 
dien wit spinsel aanwezig is. De plant is afkomstig uit het herbarium van Van Tuinen, 
maar zij is niet door hemzelf verzameld. Het is dan ook zeer de vraag, of dit exem¬ 
plaar iets met de Hedya te maken heeft, al ziet de vlinder er fraai genoeg uit om ge¬ 
kweekt te kunnen zijn. Al met al plaatst deze roseomaculana ons dus voor raadsels, 
die nu met geen mogelijkheid meer op te lossen zijn. 

SUMMARY 

The collection of the Amsterdam Zoological Museum contains a specimen of Hedya 

roseomaculana (Herrich-Schäffer), without data. The species has never been mentioned 
from the Netherlands. The label only gives the name of the collector, who died in 
1905. Although it is bigly probable that the specimen was collected in our country 
the absolute proof cannot be furnished. Dispersion and biology of the species are at 

any rate not in contradiction with the occurrence in the Netherlands. 
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GECITEERDE LITERATUUR 

Bentinck, G. A. Graaf & A, Diakonoff, 1968, Mon. Ned. ent. Ver. 3. De Nederlandse 
Bladrollers (Tortricidae). 209 pags, 5 tekstfigs, 99 pits. 

Hannemann, H. J., 1961. Tierw. Deutschl. 48. Kleinschmetterlinge oder Micro-lepido- 
ptera, L Die Wickler (s. str.) (Tortricidae). VI + 233 pags, tekstfigs, 22 

pits. Jena. 

Amsterdam 1010, Oude IJselstraat 12 III. 

Faunistiek van de Nederlandse Coleoptera. In Agrion nr. 5, p 13, 1973, worden door 
Frank Peters twee Carabiden vermeld, die door Brakman in zijn naamlijst van 1966 nog 
niet voor Noord-Holland aangegeven werden, namelijk Panagaeus cruxmajor L. en Chiaenius 

vestitus Payk. De eerste werd 16.VIII.1973 in de Twiskepolder bij Landsmeer aangetroffen, 
de tweede 15.VIII. 1971 in de Purmer en daarna op Marken. 

Agrion is het orgaan van de insektenwerkgroep van de N.J.N. Wie gegevens over de 
faunistiek van de Nederlandse insektenfauna verzamelt, moet vooral niet verzuimen ook deze 
publîkatîes te raadplegen. —• Lpk. 

Gegevens over spinnen. Dr. P. J. van Helsdingen en Drs. J. Meijer zijn bezig een 
naamlijst van de Nederlandse spinnen samen te stellen en zijn van plan die te laten volgen 
doof een overzicht van deze dieren. Wie hen aan gegevens kan helpen, wordt vriendelijk 
verzocht ze aan een van hen mee te delen (adres respectievelijk Rijks Museum van Natuur¬ 
lijke Historie, Raamsteeg 2, Leiden en Herestraat 56, Grijpskerk 8058). 

LITERATUUR OVER PYRALIDEN. Voor lepidopterologen die zich ook bezig 
houden met Pyraliden, vestig ik de aandacht op een in 1973 verschenen publikatie van 
G. Petersen, G. Friese en G. Rinnhofer, Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepido- 
ptera - Crambidae, in Beitr. Ent. 23: 1—55. Van alle uit dit gebied vermelde soorten en 
enkele opvallende afwijkingen wordt een fraaie gekleurde vergrote afbeelding van de 
rechter voorvleugel gegeven, in totaal 51 figuren. Verder bevat de publikatie 5 tabellen 
en 42 tekstfiguren van genitaliën of vleugel aderen. 

De auteurs geven een determinatietabel van de 42 uit de DDR vermelde soorten, 
waarna elk daarvan afzonderlijk behandeld wordt. Op p. 31 wordt Cram.bus scolîcus 

Westwood, 1845, als de geldige naam voor C. uliginosellus Zeller, 1850 gegeven, dit in 
navolging van Bleszynski (1965). D. J. Carter heeft echter reeds in 1967 aangetoond, dat 
scoticus een synoniem is van p ra tel la Linnaeus, 1758 (Entomologist's Gaz. 18: 47—-49). 
—• Lpk. 

LEWIS, H. L., DAS GROBE BUCH DER SCHMETTERLINGE. Duitse uitgave 
van “Butterflies of the World”, bewerkt door F. R. Heller. XVI + 304 pp., 208 kleu¬ 
renplaten. Uitg. Eugen Ulmer, 7000 Stuttgart 1, Postfach 1032. Prijs (gebonden) 
DM 132.™. 

Voor wie het Engels van de oorspronkelijke uitgave te moeilijk is, biedt de Duitse 
editie mogelijk een uitkomst. De 208 groot-formaat platen zijn dezelfde. Natuurlijk 
kunnen in dit werk niet alle bekende dagvlinders van de wereld afgebeeld worden, 
maar ruim 5000 soorten is toch wel een behoorlijk aantal. De vlinders zijn per wereld¬ 
deel gerangschikt en in elk gebied weer per familie, wat het determineren wel verge¬ 
makkelijkt. 

Wie zich uitsluitend interesseert voor Europees materiaal kan beter de bekende 
Vlindergids van Elsevier kopen, maar amateurs die dagvlinders uit andere werelddelen 
meebrengen of krijgen, zullen een groot deel daarvan wel met dit boek op naam kunnen 
brengen. Bovendien geeft het werk ook zonder verzamelen een goed idee van de 
kleurenpracht van tropische soorten. 

De ruim 6000 kleurenfoto’s zijn grotendeels vervaardigd naar materiaal uit de rijke 
collecties van het Brits Museum (Nat. Hist.). De kleuren zijn echter niet altijd exact. 
Vooral de witte hebben nogal eens een ietwat geelachtige tint. — Lpk. 
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Limburgse Macrolepidoptera In 1972 en 1973 

door 

H K. J. PENNERS en M. DELNOYE 

Dat er nog steeds onverklaarbare omstandigheden zijn die de vlieggev/oonten van 
nachtvlinders beïnvloeden hebben we ook in deze periode kunnen constateren. Dat 
sterke wind, lage temperaturen of een stortbui een grote invloed hebben op de aanvlucht 
bij lichtvangst is bekend en verklaarbaar. Maar dat de aanvluchten heel anders kunnen 
zijn dan we volgens de weersomstandigheden hadden mogen verwachten, moge blijken 
uit de twee volgende voorbeelden. 

19.VI.1973. Lichtvangst te Herkenbo-sch van 20.00—01.00 uur. Temperatuur 21—18° 
C, licht bewolkt, geen maan, windstil. Naast tientallen micro’s en een tiental gewone 
Geometriden verschenen de volgende soorten : 
Ochrostigma velitaris Hufn., drie stuks. 
Leucodonta bicoloria Den. & Schiff., een tiental» 
Harpyia bicuspis Borkh», twee stuks. 
Drymonia dodonaea Den. & Schiff., een tiental. 
Miltochrista miniaïa Forst., een tiental. 
Bena prasinana L., een tiental. 
Moma alpium ösb,, twee stuks. 

Onder deze weersomstandigheden hadden we een veel grotere aanvlucht verwacht. 
26.VI.1973. Lichtvangst op dezelfde plaats als boven van 20.00—-01.30 uur. Tempera¬ 

tuur 20—18° C, licht bewolkt, zwakke oostenwind. Er v/as een geweldige aanvlucht, 
zoals we maar zelden gezien hebben, zoals blijkt uit het volgende lijstje : 
Leucodonta bicoloria Den. & Schiff., een 50-tal. 
Po lia hepatica CL, vier stuks. 
Mythimna turca L., twee stuks. 
Bena prasinana L,, een 50-tal. 
Pseudoips fagana F., één exemplaar» 
Geometra papilionaria L,, tientallen. 
Comibaena pustulata Hufn., tientallen. 
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Macrothylacia rubi L., vier stuks. 

Smerinthus ocellata L., één exemplaar. 

Hyloicus pinastri L., vier stuks. 

Dei lep hi la elpenor L., twee stuks. 

Deilephila porcellus L., één exemplaar. 

Stauropus fagi L., twee stuks. 

Harpyia bicuspis Bkh., drie stuks. 

Harpyia bifida Hb., één exemplaar. 

Drymonia dodonaea Den. & Schiff., tientallen. 

Ochrostigma velitaris Hufn., twee stuks. 

Tethea or Den. & Schiff., f. albingensis Warn., vijf stuks. 

Tethea fluctuosa Hb., vier stuks. 

Miltochrista miniata Forst., tientallen. 

Moma alpium Osb., vier stuks. 

Ofschoon de weersomstandigheden op beide data nagenoeg gelijk waren, verschenen 

op 26.VI veel meer soorten en ook grotere aantallen. Op het doek van de een 20-tal 

meters verder opgestelde blauwlichtlamp verschenen slechts enkele uilesoorten, maar in 

hoofdzaak spanners en het krioelde erop van de micro’s. Het is echt een lamp om 

soorten van de laatstgenoemde groep te vangen, maar men heeft er nog wel een gewone 

lamp bij nodig. 

Vooral in 1973 merkten we ook op dat er avonden waren, waarop de vlinders slecht 

op het doek kwamen, maar in de buurt in het gras of op de vegetatie gingen zitten. 

Hieronder volgen de soorten die ons om bepaalde redenen in 1972 en 1973 opvielen. 

Anthocharis cardamines L. Vloog in 1972 veel te Echt, Spaubeek en Sittard en aan de 

rand van het Vijlenerbos. In 1973 was de vlinder minder gewoon. 

Celastrina argiolus L. Verschijnt nog steeds in mijn (P.) tuin. 

Apatura iris L. Werd beide jaren in enkele exemplaren waargenomen op de bekende 

vliegplaatsen. Jammer dat nog steeds met lokaas (Limburgse kaas) op deze mooie en 

zeldzame soort gevangen wordt. 

Araschnia levana L. In 1973 minder waargenomen dan in 1972. 

Polygonia c-album L. Verschijnt regelmatig in twee generaties in mijn (P.) tuin te 

Sittard. 

Ackerontia atropos L. Obbicht (L.), e.h, een volwassen rups gekregen van de familie 

Steskens, die 15.IX een prachtige vlinder leverde. 

Harpyia bicuspis Bkh. Vlodrop, 28.VI en 4.VII.1972 telkens twee stuks; Herkenbosch, 

19.VI.1973 twee stuks, 26.VI drie. 

Stauropus fagi L. Herkenbosch, 26.VI.1973 twee stuks. 

Hybocampa milhauseri F. Vijlenerbos, 12.V.1972 drie stuks. 

Gluphisia crenata Esp. Sittard, 10.VII.1972 tientallen, 19.V.1973 idem. 

Ochrostigma velitaris Hufn. Herkenbosch, 19.VI.1973 drie stuks, 27.VI twee. 

Leucodonta bicoloria Den. & Schiff. Herkenbosch, 29.VI. 1973 een vijftigtal, vóór 

24.00 uur alleen mannetjes, daarna ook wijfjes. Bij elkaar legden die zeker 200 eieren. 

De meeste daarvan hebben we buiten op berk gezet. Een 60-tal kweekten we op, die 

tenslotte 48 poppen leverden. Tussen 26.V en 18.VI.1974 verschenen 40 vlinders, die we 

op een zestal na alle lieten vliegen. 

Trichiura crataegi L. Montfort, 6.IX.1972 zes stuks. 

Lymantria monacha L. Vlodrop, 28.VII.1972 drie stuks. 

Gastropacha populifolia L. Sittard, 10.VII. 1972 één exemplaar. 

Phyllodesma tremulifolia Hb. Vlodrop, 3.V.1972 één exemplaar. 

Tethea or Den. & Schiff. Herkenbosch 8.V.1972 één; Sittard, 9.VII.1972 één f. albin¬ 

gensis; Herkenbosch, 26.VI. 1973 vijf f. albingensis. 

Polypoloca ridens F. Vijlenerbos, 12.V.1972 drie stuks. 

Achlya flavicornis L., f. pseudo albingensis Franzius, Vijlenerbos één exemplaar. 

Drepana curvatula Bkh. Herkenbosch, 26.VI.1973 één exemplaar. 

Nola aerugula Hb. Vlodrop, 4.VII.1972 één, 9.VIII.1972 twee. 
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Parasernia plantaginis L. Vloog beide jaren op de bekende vliegplaats in diverse 
exemplaren. 

Acïinotia polyodon L Vlodrop, 9.VIII.1972 één exemplaar. 
Noctua ïnierjecta Hb. Vlodrop, 4.VUL 1972 één exemplaar. 
Cerastis leucographa Den. & Schiff. Echt, 12.1 V.1972 één exemplaar. 
Polia hepatica CL Herkenbosch, 26.VI. 1973 vier stuks. Hiervan resulteerde een kweek, 

waarvan 12 rupsen verpopten. Tussen 28.V en 16.VIL 1974 verschenen hiervan zes vlin¬ 
ders. 

Mythïmna turca L. Vlodrop, 28.VI.1972 zes, Herkenbosch, 20.VI.1973 twee, 9.VIIL 
1973 tientallen. 

Mythïmna sicula Tr. Geulle, 3.VI. 1972 vier, Kerkrade, 7.VL1972 één. 
Atethmia centrago Hw. Geulle, 20.1X.1972 één, 4.IX.1973 negen en 17.IX.1973 één. 
Xanthia citrago L. Geulle, van 30.VIII — 21.IX.1972 zes stuks, van 3.IX — 31.X.1973 

21 stuks, waarbij vier wijfjes. 
Xanthia ocellaris Bkh. Geulle, 20.IX en 22.IX.1972 telkens twee stuks, 7JX.1973 

15 stuks. 
Moma alpium Osb„ Herkenbosch, 12.V.1972 één, 19.VI en 26.VI.1973 samen zes stuks. 
Acronicta aini L. Herkenbosch, 12.V. 1972 één. 
Thalpophila matura Llufn. Herkenbosch, in juli en augustus 1973 door diverse ver¬ 

zamelaars tientallen gevangen of waargenomen. 
Cosmia af finis L Geulle, 15. VIII.1972 acht stuks, 30.'VUL1972 vier. 
Gortyna flavago Den. & Schiff. Vlodrop, 12 — 26.IX.1972 samen 21 stuks. 
Nonagria nexa Hb. Vlodrop, 12.IX.1972 één exemplaar. . 
Arenosiola phragmitidis Hb. Vlodrop, 28.VII.1972 twee. 
Pseudoips fagana F. Herkenbosch, 26.VL1973 één. 
Macdunnoughia confusa Stephens, Vlodrop, 28.VIL 1972 één. 
Rhodometra sacraria L. Geulle, 15.VII.1973 één exemplaar. 
Orthonama obstipata F. Geulle, 16.IX.1972 één. 
Lobophora halterata Hufn. Kerkrade, 1.V.1972 vier stuks. 
Chesias rufata F. Kerkrade, 1.V.1972 één. 
Selenïa lunaria Den. & Schiff. Geulle, 2.V. 1972 een tiental, 4.VUL 1972 tientallen. 
Biston hirtaria CL Echt, 26.IV.1972 één; Geulle, 22.V.1973 idem. 
Apocheima hispïdaria Den. & Schiff., f. obscura Kühne. Vijlenerbos, 29,111,1972, twee 

stuks. 

SUMMARY 

Enumeration of more or less interesting Macrolepidoptera, caught in the south and 
the centre of Dutch Limburg in 1972 and 1973. 
Sittard, Mgr. Claessensstraat 43 (H. K. J. P.) en Molenbeekstraat 3 (M. D.). 

MEDEDELINGEN VAN DE BIBLIOTHEEK 

Het bestuur heeft besloten dat in het vervolg uitgeleende boeken en tijdschriften niet 
meer aangetekend behoeven te worden gestuurd. We hopen dat de vermindering in 
portokosten en rompslomp ook door de gebruikers op prijs zal worden gesteld, en dat 
de uitleen erdoor zal toenemen! Wanneer een geleend werk op de bibliotheek terug is 
ontvangen wordt de uïtleenkaart teruggezonden aan de lener; U wordt aangeraden deze 
kaart nog een tijd te bewaren als bewijs van terugzending. 

Mede in verband met het bovenstaande zullen werken ouder dan 75 jaar niet meer 
zonder overleg tevoren per post worden uitgeleend; v/erken ouder dan 100 jaar worden 

in het geheel niet meer uitgeleend. 
Van 9 tot en met 29 mei zal de bibliothecaresse, mej, E. Enklaar, met vakantie zijn. 

De bibliotheek zal in die periode niet gesloten zijn. Wel wordt U dringend gevraagd om 
wanneer U met omvangrijke wensen naar de bibliotheek komt, tevoren een berichtje 
met wensen te sturen. Dit laatste is overigens iets wat ook buiten de vakantieperiode op 
hoge prijs wordt gesteld. — W. N. Ellis. 



36 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 35, 1 .III. 1975 

Interessante vangsten van Hymenoptera-Aeiileata In 1973 

door 

V. LEFEBER 

Vangsten in het Belgisch grensgebied staan weer tussen haakjes. 

(.Anthophora furcata Panzer. In 1973 kweekte ik twee o $ en twee $ 9 uit een sterk 

vermolmde weipaal te Boirs (Belgisch Jekerdal). De zeer broze cocons bestonden prak¬ 

tisch geheel uit houtsplinters. (Lefeber, 1974b)). 

(Biastes truncatus Nyl. Op 25.VII.1973 eindelijk een $ bij dezelfde kolonie van Du¬ 

four e a dentiventris te Plombières; nog steeds geen bloembezoek waargenomen. Zie 

Lefeber, 1973 en Lefeber en Petit, 1974). 

Epeolus rozenburgensis van Lith. Op 6.IX.1973 vonden Petit en Lefeber de soort nog 

niet, al vloog de gastheer, Collates halophilus toen al talrijk op allerlei planten. Op 

16.IX.1973 echter ving Petit enkele $ $ van E. rozenburgensis in het Land van Saef- 

tinge. Eén daarvan bevindt zich in mijn collectie. 

Epeolus coecutiens F. Een fraai vers $, 10.VII.1973 te Nijnsel op een niet nader ge¬ 

determineerde gele composiet. 

(.Halictus prasinus Smith. Eindelijk vond ik tussen mijn materiaal van 1972 een $ 

van deze soort, gevangen te Gruitrode (Belgische Kempen), 7.VII.1972 op Frangula. 

Petit heeft de soort ook eenmaal gevonden te Koksijde (duinen) en ook in de omgeving 

van Antwerpen is de soort eens aangetroffen, zoals de heer A. Pauly mij schreef). 

Halictus sexmaculatus Schenck kunnen we aan onze soortenlijst toevoegen. Na her¬ 

nieuwd onderzoek van twee $ $ en een $ van H. sexnotatulus door Pauly is gebleken, 

dat het hier gaat om sexmaculatus. Reeds in 1958 blijkt Bluethgen deze twee soorten 

nog eens beschreven te hebben, maar die publicatie schijnt ons ontgaan te zijn. Ook de 

door Vegter te Hoogeveen en Exloo gevangen exemplaren blijken sexmaculatus te zijn. 

Zie Vegter, 1971 en Lefeber, 1973. Mij valt het meest op: de groene ertsglans op het vrij 

dicht behaarde mesonotum van het $ ; die glans ontbreekt vrijwel geheel bij sexnota¬ 

tulus. Bovendien schijnt de laatste soort uitgesproken Baltisch te zijn : O.-Pruisen, Bal¬ 

tische Landen, Finland en N.-Rusland; verder is nog één $ bekend uit Zweden (Blueth¬ 

gen, 1958). 

CMegachile pyrenaea Pèr. Petit meldde deze soort als nieuw voor België, tesamen met 

de parasiet Coelioxys afra Lep., van Han-sur-Lesse, 4.VII.1954. Op dezelfde vindplaats 

ving ik een $, 1.VII.1973. Volgens Maréchal in een brief aan Petit klopt de beschrijving 

van Schmiedeknecht slecht. Het enige goede kenmerk van het $ is, dat het zesde 

abdomentergiet bezet is met vrij talrijke grijachtige lange liggende haren). 

(Osmia andrenoides Spin. Han, twee $ $ op Lotus, 1.VI 1.1973) 

(■Osmia rufohirta Latr. Han, vier $ $ op een Sedum-spec.., 1.VII.1973. Beide laatste 

soorten nestelen in verlaten slakkehuisjes. De parasieten van deze helicole soorten heb¬ 

ben onze speciale belangstelling. In januari 1973 maakte ik kennis met Chrysis trima- 

culata Foerst. (Lefeber, 1973) In de zomer van 1973 ontmoette ik tweemaal Chrysis 

analis Spin.: een $ te Han, eveneens 1.VII.1973. Dit $ vloog van de ene rotsspleet naar 

de andere, hetgeen nu niet direct wijst op interesse voor slakkehuisjes. Ook te Plom¬ 

bières ving ik de soort: twee $ 9, 30.VI.1973; het ene op Achillea millefolium, het an¬ 

dere op Aegopodium. Nu hebben we op dit terrein eens een enkel exemplaar van Osmia 

aurulenta aangetroffen, maar verder geen enkele helicole Apide; slakkehuisjes zijn er 

overigens ook zeer schaars. Het lijkt ons waarschijnlijker, dat analis hier zou parasiteren 

bij Anthidium punctatum Latr., die er overvloedig vliegt, al hebben we tot nu toe de 

nestplaats nog niet gevonden. Dit zou ook overeenkomen met de waarneming van 

Berland (1938), die analis aantrof bij de nesten van Anthidium. 

Notozus constrictus Foerst. Van Aartsen ving o.a. een $ op 8.VII.1973 in de Bies- 

bosch. 

(Chrysis rut il ans OL Een .SW/x-paaltje te Boirs (Jekerdal) leverde in 1973 weer een 9 

van deze zeldzame soort). 

(.Hedychridium coriaceum Dhlb. Een 9, 3.VII.1973 in het natuurreservaat „De 

Mechelse Heide” op Jasione. De soort is in België weinig gevangen; ik heb slechts 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 35, UIL 1975 37 

gegevens van Zutendaal en omgeving Brussel). 
Chrysis longula subcoriacea Lins. Zoals uit de determinatie van Linseemaier blijkt 

ving ik een 2 op onze zomervergadering te Domburg, 27.VI.1954. 
Chrysis mediata fennîensis Lins, bezit ik, behalve van Beraden (Lefeber, 1973) ook 

van de Sint-Pietersberg, een $, 11.VII.1965 en Botshol, een $, 4.VIL1968. Verder: (Bas» 
senge, een $, 30.VII.1968 en. Eben, een $, 5.VHI.1968), alle det. Linsenmaier. 

Anopüus alpinobalticus Wolf. Nieuw voor de fauna. Een $ van deze soort liet zich 
op 16.VI. 1973 verschalken ie een van de zandgroeven bij ons hotel De Bovenste Molen 
te Venlo. De auteur v/as zeer verbaasd over deze vangst. Tot op dat moment (1 nov. 
1973) waren hem slechts de volgende vangsten bekend: Finland: vijf $ $ en zes $ $ ; 
Corsika: een 2 en een $ ; Toskane: een $ ; Gordola (Zwitserland): een $ ; Tsjecho» 
Slowakije: een $ ; Straatsburg, een $ en China: een $... Overduidelijke kenmerken zijn 
de haarborstels op de abdomensternieten en de duidelijk gesteelde derde cubitaalcel. 
(Zie Lefeber, 1974a en Wolf, 1972). 

Agenoideus cinctelius Spin. Van deze steilewandbewoner hebben we bijna uitsluitend 
opgaven van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland; alleen Wiering bezit 
de soort van Bergen (N.H.) en Van Aartsen ving een 2 te Bentveld, 21.VIII.1973. 

Arachnospila trivïalïs Dafalb. Zwakhals ving een 2 „in” het Naar derm eer, 8.VII.1971. 
Wel een natte vindplaats voor deze soort, ook al zal het waarschijnlijk op de ringdijk 
geweest zijn. 

Evagetes littoralis Wesm. een $ te Vogelenzang, 19.VII.1972. Slechts bekend van 
Bergen (N.H.), Noordwijk, Scheveningen en (Koksijde). 

Priocnemis fennica Hpt. is blijkbaar gewoon te Asperen. Meerdere 2 2 en $ $ in 
de Malaiseval van Zwakhals, VIL1973. 

Priocnemis obiusiventris Schdte. Ik ving een $ in het Land van Saeftinge, 1XX. 19/3 
en Van Aartsen een $ te Bernden, 26.VIII.1973. 

Symmorphus connexus Curt. Te ’t Booth een $, 6.VIIL1973 en (Herderen bij Ton¬ 
geren, een $, gekweekt uit een weipaaltje, 1973). 

Crossocerus walked Shuck. Van Aartsen ving een $ te Delden, 9.VIII.1973. Verder 
leverde de Malaiseval van Zwakhals nog de volgende vermeldenswaardige vangsten te 
Asperen: Crossocerus assimilis Sm., een .7 en Cr. dimidiatus F., een $ ; Passaloecus 

clypealis Faester, een 2 en Prosopis pictipes Nyl., een $ ; alle in juli 1973. 
Ecternnius nigrïfrons Cress, was in 1973 nogal talrijk: Venlo, een $, 16.VI.1973; 

Cadier, een 2, 6.VIII. 1973; (Emael, een $, 5.VIII. 1973 en La Calamine, enkele 2 2 

en $ $ in augustus 1973). Verder ving Van Aartsen nog een $ te Echt, 2LVI.1973. 
Rhopalum nigrinum Kies. Zwakhals ving een S en talrijke $ $ in zijn Malaiseval te 

Asperen in juni en juli 1973; Van Aartsen ving drie $ $ : Warga, 20.VI.1967; Oudega, 
13.VII.1967 en Naardermeer, 10.VII.1967. 

Diodontus insidiosus Spooner. Nu een $ te Castricum, 14.VII.1973. 
Psenulus brevitarsis Merisuo. Uit een boomstronk te ’t Rooth werd in 1973 een $ 

gekweekt (en uit een Crataegus-stam te Boirs een $ ). 
Psen (.Mimumesa) siberïcus Guss. De vangst van een 2 door Van Lith op De Beer, 

3.VIII.1947 blijkt geen toevalligheid te zijn. Petit (Wonck, België) ving in het Land van 
Saeftinge op 8.VIII.1973 een $ en een $ op Pastinaca. Het $ is inmiddels door Van 
Lith (1974) beschreven. Later bleek dat ook Van Aartsen een $ had gevangen en wel 
op een binnendijk bij Boschkapelle, 17.VII.1973. Hiermee is het aantal Nederlandse 
vangsten gekomen op twee $ $ en twee $ $, terwijl van Siberië slechts twee 2 2 

en een $ bekend zijn; verder geen meldingen. 
Gorytes laticinctus Lep. Van Aartsen ving o.a. een $ te Overveen, 16.VU, 1973. Dit 

is de tweede vangst in de duinstreek. Wiering ving in het Heemskerkerduin een 2, 
27.VII.1953. 

('Gorytes quinquecinctus F. een $ te Zonhoven bij Genk, 5.VII.1973). 
Cercerïs ruficornis F. Van Aartsen ving een $ te ’s-Gravenpolder, 17.'VI. 1973. Dit 

is de eerste vindplaats in West Nederland; ook in de duinen onbekend. 
Nysson maculatus F. Te Helenaveen kreeg ik op 9.VÏI.1973 eindelijk een $ van deze 

soort in mijn net. . 
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CMiscophus ater Lep. is bij ons de gewoonste soort van dit genus. In België was zij, 

volgens persoonlijke mededeling van Petit, nooit eerder opgegeven. Ik heb in de laatste 

zes jaren vangsten van: Gruitrode, Bree, Genk, Rekem, Opgrimbie, Houthalen, As, 

Mechelse Heide (alle in de Belgisch-Limburgse Kempen) en Plombières (Geuldal) In de 

Kempen is ook concolor Dahlb. gewoon. 

Nitela borealis Valkeila. Nieuw voor de fauna! De auteur kon in 1973 vaststellen, dat 

de mannelijke genitaliën van de Finse spinolai-exemplaren duidelijk anders waren dan 

die van de Zuid- en Middeneuropese $ $. De beschrijving van de nieuwe soort is in 

november 1974 gepubliceerd. Valkeila somt ook een aantal uiterlijke verschillen op en 

geeft duidelijke tekeningen. De echte spinolai schijnt in Finland niet voor te komen. 

Alle 16 $ $ en zes $ $ in coll. Lefeber bleken borealis te zijn. In het Natuurhistorisch 

Museum te Maastricht bevonden zich echter beide soorten, alle gevangen door Br. 

Arnoud en gedetermineerd door Valkeila. 

Vindplaatsen van Nitela borealis Valkeila: Den Haag, een $, 30.V.1959; Nijmegen, 

een $, 1.VL1952; Mamelis, Heerlen, Putberg, Pesaken, Epen, Bernden, Caberg, St.- 

Pietersberg, (Wonck, Eben, Bassenge, Gellik en Opoeteren); alle det. Valkeila.. In 

Nederland zal borealis wel de gewoonste van de twee blijken te zijn. Ook in België is 

dat zo; in W.-Duitsland liggen de aantallen ongeveer gelijk. 

Nitela spinolai Latreille. Tot nu toe staat voor Nederland slechts vast: Mechelen 

(Z.-L.), een $, 15.VII.1938; Heerlen, een $, 22.V.1952; Sibbe, een $, 3.VI.1952 en 

Putberg, een $, 17.VI.1960; alle gevangen door Br. Arnoud; det. Valkeila. 

SUMMARY 

Enumeration of interesting Hymenoptera Aculeata, mostly caught in 1973 in the 

Netherlands and (between brackets) in the adjacent parts of Belgium. 

Anoplius alpinobalticus Wolf, Halictus sexmaculatus Schenck and Nitela borealis 

Valkeila are new to the Dutch fauna. The latter is also new to the fauna of Belgium. 
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Duizend- en miljoenpoten (Chilopoda en Diplopoda) uit 
Drenthe en Oost Groningen 

door 

C. A. W. JEEKEL 
(Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam) 

Ter afsluiting van ons voorlopig onderzoek naar het voorkomen van beide dier¬ 
klassen in de oostelijke provincies van ons land, richtten wij in het voorjaar van 1972 
onze aandacht op Drenthe en Groningen. Van Drenthe kenden wij slechts twee soorten 
Chilopoda en vier soorten Diplopoda, terwijl Groningen, toch al faunistisch slecht 
onderzocht, voor de twee groepen nog geheel incognita was. !) 

Met als uitgangspunt Borger verzamelden mijn vrouw en ik van 1 tot 4 mei 1972 
op een 14-tal plaatsen in de provincie Drenthe en op 5 plaatsen in het zuid-oostelijk 
deel van de provincie Groningen. Evenals bij de vorige tochten concentreerden wij ons 
ditmaal op het onderzoek van loofbossen, omdat zich in dat biotoop vermoedelijk het 
duidelijkst de faunistische verschillen tussen de verschillende provincies zullen blijken 
te manifesteren. Dennenbos, heide, en vooral in cultuur gebrachte terreinen herbergen 
in het algemeen slechts de door het gehele land verbreide soorten. 

Na verwerking van de vondsten zijn nu van Drenthe 9 Chilopoda en 6 Diplopoda, 
van Groningen 7 Chilopoda en 7 Diplopoda bekend. 

De hierna volgende plaatsen werden bezocht; de nummers tussen haakjes corres¬ 
ponderen met die op het kaartje. 

Drenthe. (1) Gern. Roden, Foxwolde, Kleibos, gemengd hakhout, 2.V.; (2) Gern. 
Norg, Peest, eikenhakhout, 2.V.; (3) Vries, oud loofbos bij meeuwenkolonie, 2.V.; 
(4) Gern. Anlo, Anderen, loofbosresten, 2.V.; (5) Gern. Gasseite, Gasselter Veld, 
eiken-berken wal, 2.V.; (6) Gern. Borger, Drouwener Veld, gemengd bos, 2.V.; (7) Gern. 
Borger, Bronneger, esbosje en eikenhakhout, 3.V.; (8) Gern. Beilen, Hooghaler Zand, 
oud eikenhakhoutbos, 4.V.; (9) Gern. Westerbork, Padenbos, loofbos, 3.V.; (10) Gern. 
Westerbork, Orvelter Zand, dennenbos, vochtig heideterrein, onder stammen, 4.V.; 
(11) Gern. Odoorn, Hunse Bos, eikenhakhout, 3.V.; (12) Gern. Emmen, Weerdinger- 
veld, eikenhakhout, 4.V.; (13) Gern. Westerbork, Balinger en Mantinger Zand, eiken¬ 
hakhout, 3.V.; (14) Gern. Oosterhesseïen, De Klencke, oud loofbos, 3.V. 

Groningen. (15) Gern. Stadskanaal, gemeentebos, jong loofbos, I.V.; (16) Gern. 
Vlagtwedde, Smeerling, hoog loofbos, I.V.; (17) Gern. Vlagtwedde, Ter Borg, loofbos, 
I.V.; (18) Gern. Vlagtwedde, Ter Apel, Tempelbos, hoog loofbos, 4.V.; (19) Gern. 
Vlagtwedde, Ter Apel, hoog eikenbos, 4.V. 

De soortenlijst van de beide provincies ziet er nu als volgt uit. Belangwekkend zijn 
vooral de vondsten van Lithobius aulacopus en L. pelidnus. 

]) Historisch gezien is dit laatste niet juist. Reeds in 1825 gaf het Genootschap ter 
Bevordering der Natuurlijke Historie te Groningen onder de naam ’’Initia Faunae 
Groninganae of Proeve van eene Naamlijst der Dieren welke in de provincie 
Groningen gevonden worden” een faunistische lijst uit, waarin onder meer enige 
duizend- en miljoenpoten worden vermeld. Ook in de tussen 1825 en 1836 uitge¬ 
geven vervolgen op deze lijst werden nog enkele soorten genoemd, zodat in 1836 
in totaal de volgende soorten uit Groningen zonder nadere vindplaatsen waren op¬ 
gegeven: 1825: Juins sabulosus, zandwoeler; Scutigera coleoptrata, dekschildige; 
Cryptops hortensis, tuinduizendbeen. 1825, eerste vervolg: Glomeris ovalis, Glomeris 

pustulata. 1828, derde vervolg: Julus terrestris. 1836, vijfde vervolg: Julus pusillus 

Leach. Controle van de determinaties is door gebrek aan documentatie niet meer 
mogelijk, zodat een interpretatie van de soortnamen onzeker en daarom zinloos is. 
De lijst kan daarom nu nog slechts als een historisch curiosum worden beschouwd. 
Het is overigens wel jammer dat het prille faunistische onderzoek in Groningen in 
latere jaren geen voortzetting heeft gevonden. 
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Kaart van Drenthe en Oost-Groningen met de tijdens de excursie bezochte vindplaatsen 
(gesloten cirkels, voor de verklaring der nummers zie tekst). De reeds eerder bekende 
vindplaatsen (Norg, Gieten, Grollo, Elp, Wateren en Dwingelo) zijn met een open 
cirkel aangeduid. 

Duizendpoten 
Scolopendrida 
Cryptops hortensis (Donovan). Vindplaatsen: Dr.: 1, 2, 3, 5, 14. Gr.: 17, 18, 19. 
Geophilida 
Schendyla nemorensis C. L. Koch. Vindplaatsen: Dr.: 2, 5, 7, 8, 9, 12. Gr.: 18, 19. 

In het voorjaar is dit in de strooisellagen van loofbossen een algemeen voorkomende 
soort. In de zomer en herfst schijnt ze echter diepere bodemlagen op te zoeken, zodat 
men dan van de Geophilida voornamelijk de volgende soort aantreft. Op 53 vind¬ 
plaatsen in de Achterhoek en in Overijssel vonden we tijdens zomerexcursies slechts 
1 maal Schendyla en 14 maal Brachygeophilus. 

Brachygeophilus truncorum (Bergsoe & Meinert). Vindplaatsen: Dr.: 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 11, 12. Gr.: 18, 19. 

Lithobiida 
Lithobius forficatus (L.). Vindplaatsen: Dr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Gr.: 16, 17, 18, 19. Was bekend van Dwingelo. 
Lithobius melanops Newport. Vindplaatsen: Dr.: 1, 2, 7, 12. Gr.: 16, 17. 
Lithobius aulacopus Latzel. Vindplaats: Dr.: 1. Door onze recente onderzoekingen 

is gebleken dat deze soort, die in Zuid-Limburg niet zeldzaam is, verspreid in Limburg, 
Brabant, oost Gelderland en Overijssel voorkomt. De vondst in noord Drenthe staat 
nogal geïsoleerd, maar wijst er op dat de soort overal in loofbossen in het oosten 
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van het land verwacht kan worden. 
Lithobîus pelidnus Haase. Vindplaats: Dr.: 3. Ook deze soort blijkt op grond van 

onze recente onderzoekingen verspreid in het oosten van ons land voor te komen, 
n.l. in Limburg (1 vindpl.), de Achterhoek (3 vindpl.), Overijssel (1 vindpl.) en nu ook 
in Drenthe. Het blijkt intussen wel een zeldzaam dier te zijn, want ook op de vind¬ 
plaatsen is het voorkomen sterk gelocaliseerd. 

Lithobîus erythrocephalus C. L. Koch. Vindplaatsen: Dr.: 6. Gr.: 17. 
Lithobîus crassipes L. Koch. Vindplaatsen: Dr.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Gr.: 16, 18, 19. Was al bekend uit de omgeving van het Elper meertje. 
Miljoenpoten 
Polydesmida 
Brachydesmus superus Latzel. Vindplaats: Gr.: 15. 
Polydesmus denticulatus C. L. Koch. Vindplaatsen: Dr, 3, 4, 5, 7,' 8, 12, 13, 14. 

Gr.: 15, 17, 18. Was reeds van twee plaatsen in Drenthe bekend, n.l. Gieten en Norg. 
Craspedosomatida 
Craspedosoma rawlinsü Leach. Vindplaatsen: Dr.; 3, 4, 6, 10, 12, 13. Gr.: 15, 19. 

Eerder bekend van Wateren. 
Julida 
Proteroiulus fuscus (Am Stein). Vindplaatsen: Dr.: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 

Gr.: 16, 17, 18, 19. 
Nemasoma varicorne C. L. Koch. Vindplaats: Dn: 9. 
Cylindroiulus punctatus (Leach). Vindplaatsen: Dr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. Gr.: 16, 17, 18, 19. Was bekend van Dwingelo. 
Cylindroiulus latestriatus (Curtis). Vindplaats: Gr.: 15. 
Julus scandinavius Latzel. Vindplaatsen: Dn: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Gr.: 15, 16, 

17, 18, 19. Was bekend van Grollo. 

Indien wij deze lijst vergelijken met het resultaat van onze verzameltocht door 
Overijssel (1974, Ent. Ber., Amst. 34: 36), dan valt het relatief geringe aantal soorten 
van Drenthe en Oost-Groningen sterk op. Het is daarom nuttig na te gaan waardoor 
dit verschil kan zijn ontstaan. 

De volgende soorten zijn in Overijssel gevonden welke in de lijst van Drenthe en 
Groningen ontbreken: CMlopoda: Cryptops parisi, Strigamia acuminata, Pachymeriiim 

ferrugineum, Lithobîus dentatus, Lithobîus calcaratus, Lithobîus curtipes, Lithobîus 

microps; Dïplopoda: Glomeris marginata, Cylindroiulus nitidus, Cylindroiulus 

coeruleocinctus, Microlulus laeticollis, Chromatolulus projectus, Ommatoiulus sabulosus, 

en Tachypodoiulus niger. 
Van deze soorten zijn er drie, te weten P. ferrugineum, L. curtipes en M. laeticollis 

gebonden aan vochtige tot zeer vochtige biotopen: moerassen, rivieroevers, etc., welke 
wij niet bezocht hebben. 

Voorts staan C. parisi, L, microps, C. nitidus, C. coeruleocinctus bekend als kultuur- 
volgers, waarvan het voorkomen in Drenthe en Groningen met meer of minder grote 
waarschijnlijkheid aan te nemen is. 

Het meest opvallende is wel het ontbreken in de beide provincies van S. acuminata, 

L. dentatus, L. calcaratus, G. marginata, C. projectus, O. sabulosus en T. niger. 
Op grond van het thans bekende verspreïdingspatroon lijkt het niet aannemelijk dat 
S. acuminata, L. calcaratus en O. sabulosus in Drenthe en Groningen niet voor zouden 
komen» Veeleer moeten we veronderstellen dat weersomstandigheden een rol hebben 
gespeeld bij het ontbreken van deze soorten in onze vangsten en dat voortzetting van 
de inventarisatie wel positieve resultaten zal opleveren. Overigens is het wel duidelijk 
geworden dat de drie soorten in Drenthe minder algemeen zijn dan in de overige 
Qostelïjke provincies. 

De resterende vier soorten, L. dentatus, G. marginata, C projectus en T. niger, 

vormen waarschijnlijk een faunabestanddeel dat niet in de noordelijke provincies voor- 
komt. Het thans bekende verspreïdingspatroon van L. dentatus en G. marginata in ons 
land toont, zoals reeds eerder werd opgemerkt, een treffende gelijkenis en wel zodanig 
dat beide soorten vaak samen op een vindplaats blijken voor te komen. In de Achter- 
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hoek zijn beide niet zeldzaam, in Overijssel daarentegen reeds zeer lokaal. Mogelijk 
bereiken beide soorten in Overijssel de noordwestgrens van hun verspreidingsgebied. 
C. projectus is in ons land alleen maar bekend uit de Achterhoek en Overijssel, ook 
deze soort zal vermoedelijk niet verder noordelijk voorkomen. T. niger is thans bekend 
uit Noord-Brabant, Limburg, de Achterhoek en de oostgrens van Overijssel. In dit 
geval lijkt eveneens een voorkomen in de noordelijke provincies weinig aannemelijk. 

Ook de lijst van Friesland (1970, Ent. Ber., Amst. 30 : 5), telt een aantal soorten welke 
nog niet in Drenthe en Groningen werden gevonden, n.l. Strigamia eras sip es, Strigamia 

acuminata, Necrophlaeophagus flavus, Geophilus insculptus, Lithobius calcaratus, 
Lithobius mier op s, Lamyctes fulvicornis, Blaniulus guttulatus, Cylindroiulus vulnerarius, 

Cylindroiulus nitidus en Cylindroiulus coeruleocinctus. Voor zover zij niet reeds boven 
werden besproken, gaat het hier om soorten welke bij verder onderzoek zonder twijfel 
op den duur in Groningen of Drenthe in de geëigende biotopen, met name die welke 
sterk onder menselijke invloed staan, en bij gunstiger weersomstandigheden zullen 
worden gevonden. 

FIBIGER, M. & N. P. KRISTENSEN, THE SESIIDAE (LEPIDOPTERA) OF 
FENNOSCANDIA AND DENMARK. Fauna ent. scand, vol. 2; 91 pp., 143 figs, 
(waarvan 28 in kleur). Scandinavian Science Press Ltd., Gadstrup, Denmark, 1974. Prijs 
Dkr. 40 (voor intekenaren op de hele serie met 30 % korting). 

Het eerste deel van de serie monografieën over de insekten van de Scandinavische 
landen plus Finland, waarin een familie van de Lepidoptera behandeld wordt, start 
meteen al voortreffelijk. Alle uit dit gebied bekende Sesiiden (plus enkele uit het noord¬ 
westen van Europa, die er mogelijk aangetroffen zouden kunnen worden) zijn op 
moderne wijze behandeld. Dat wil zeggen, dat de nomenclatuur up to date is en dat 
van elke soort de genitaliën afgebeeld worden. De verspreiding in het gebied wordt 
nauwkeurig aangegeven en ook de biologie wordt uitvoerig besproken, toegelicht door 
foto’s van vraatgangen, uit de stengels stekende poppen en op planten rustende vlinders. 
De kleurplaten geven afbeeldingen van de imagines op dubbele grootte, zo fraai als 
men zich maar wensen kan. In dit deel zijn ze getekend door Ronald Johansson, die 
zelf de Nepticulidae voor zijn rekening zal nemen. 

Van de Lepidoptera zijn diverse delen in voorbereiding, alle over families die deel 
uitmaken van de zg. Micro’s, waaraan natuurlijk een enorme behoefte is. Tekst altijd in 
het Engels. 

Bestellingen te richten aan Scandinavian Science Press Ltd., Bordrup Bygade 1, 
DK-4621 Gadstrup, Denmark. — Lpk. 

DIRSH, V. M, GENUS SCHISTOCERCA. XII plus 240 pp., 56 figs., 41 plates. 
(Series Entomologica vol. 10). Uig. Dr. W. Junk B.V., Den Haag, 1974. Prijs ƒ 80,— 
(excl. B.T.W.). 

Dit is de laatste pennevrucht van Dirsh’ grote oeuvre. Aan deze monografie heeft 
hij, tussen ander werk door, 25 jaar gewerkt. Tot het geslacht Schistocerca behoren o.a. 
enige treksprinkhanen die grote schade aan land- en tuinbouw kunnen toebrengen, zo¬ 
als de woestijnsprinkhaan, Schistocerca americana gregaria (Forskâl, 1775). Het Oude 
Testament beschreef al in kleurrijke woorden de verschrikking van de sprinkhanen¬ 
plaag. 

Het is daarom ook een groot economisch belang, dat dit geslacht monografisch be¬ 
werkt werd door een acridoloog uit de school van wijlen Sir Boris Uvarov. Een ieder 
die met het genus te maken krijgt, zal steeds dankbaar dit werk ter hand nemen. 

Van de typen zijn foto’s afgebeeld. Bovendien zijn ze opnieuw beschreven in het 
licht van onze huidige kennis. Verder worden de morfologische kenmerken en de 
tabellen voor de determinatie gegeven, terwijl ook de gegevens betreffende de ver¬ 
spreiding en de biologie niet ontbreken. Dit alles wordt voorafgegaan door enkele alge¬ 
mene hoofdstukken, zoals V, Migration, VI, Mass Multiplication en VII, Phase Theory. 

In één woord: een zeer waardevol werk. — G. Kr. 
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Phylomylacris reisbachensis nov. spec., a new Blattoid from the 

Heusweiler Schichten (Stephanian B), Saar Basin 

by 

MIENTE BOERSMA 
Laboratory of Palaeobotany and Palynology, Heidelb erglaan 2, De Uithof, 

Utrecht (The Netherlands) 

INTRODUCTION 

Tegmina of insects are regularly found during field excursions of the Laboratory of 
Palaeobotany and Palynology of the State University Utrecht (The Netherlands). In 
spite of the fact that the laboratory is specialized on the study of plant fossils the 
present author has decided to investigate the faunal remains himself, palaeo- 
entomologists appearing to be scarce in western Europe. A previous paper on the 
subject (Boersma, 1969) may be regarded as the first one of a series concerning 
tegmina of insects in the Collections of the laboratory mentioned above. 

The tegmen to be described hereafter was collected by Mr. J. W. F. Reumer on the 
spoil tip of the Colliery Dr. A. Schäfer at Reisbach (Saar Basin). The colliery exploits 
the so-called Tllinger Flöz’, the only coal seam within the lithostratigraphical unit 
‘Heusweiler Schichten’. The ‘Heusweiler Schichten’ represent chronostratigraphically the 
traditional Stephanian B in the Saar Basin. At the moment the Colliery Dr. A. Schäfer 
at Reisbach is the only one exploiting coals of Stephanian B age in the Saar Basin. 

Up to the present only one insect-remain has been reported from the ‘Heusweiler 
Schichten’ (Stephanian B) of the Saar Basin, i.e. Platyphlebopteron jakobyi Germer, 
1971. The specimen was collected on the spoil tip of the Colliery Dr. A. Schäfer at 
Reisbach. 

From the Stephanian A and C of the Saar Basin (‘Göttelborner, Dilsburger and 
Breitenbacher Schichten’) numerous insect-remains have been described. The papers 
by Guthörl (1934, 1936, 1939, 1963) give a detailed account of the blattoids 
described so far from the Upper Carboniferous of the Saar Basin. 

Afster preparation the venation pattern of the tegmen has been drawn with a Wild 
binocular drawing microscope. The photographs were taken by means of a Leica 
miniature camera, movably adjusted to a vertical column, and artificial light (a 
‘reprovite’ equipment). For reference reasons a punch-card system was developed 
enabling to limit the alternatives and thus facilitating the identification. The terminology 
used in the present paper may be considered the generally accepted one; it is mainly 
after Lameere (1922). 

Phylomylacris reisbachensis, nov. spec. 
Order: Blattopteriformia Hennig, 1969 
Family: Mylacridae Scudder, 1885 
Sub-family: Hemimylacrinae Pruvost, 1919 
Genus: Phylomylacris Pruvost, 1920 

Holotype: the specimen described in the present paper and figured in figs. 1, 2, 2a. 
The specimen is stored in the Collections of the Laboratory of Palaeobotany and 
Palynology of the State University Utrecht (The Netherlands). Collection number 
U 5295. 

Locus typicus: spoil tip of Colliery Dr. A. Schäfer at Reisbach (Saar Basin). 
Stratum typicum: Sediments at about the Tllinger Flöz’ of the ‘Heisweiler Schichten’, 

chronostratigraphically placed in the Stephanian B. 

Derivatio nominis: after the village of Reisbach, where the holotype was collected. 
Diagnosis: Costa marginal. Costal area long, occupying at least two thirds of the 

anterior margin. Veinlets in costal area mainly arising in a pectinate way from 
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Fig. 1. Phylomylacris reisbachensis nov. sp. Holotype. Laboratory of Palaeobotany 
and Palynology, State University of Utrecht (The Netherlands); collection number 5295. 

the Subcosta; the proximal bundle arising from base of tegmen. Radius with 8 
anterior branches. Media with 3 anterior branches. 
Cubitus with at least 6 posterior branches. Anal area long, occupying proximal half 
of posterior margin. Interstitial venation forming an irregular network. 

The almost complete tegmen figured in figs. 1, 2 and 2a is a right forewing of 
considerable dimensions: 52 mm. long and at least (and almost maximum) 24 mm. 
wide. The outline, as far as visible, tends to be ovate. 

The veins in the narrowly triangular costal area arise mainly in a pectinate way 
from the delicate Subcosta. The proximal bundle, however, arises directly from the 
base of the tegmen. The proximal bundle may be best described as a vein giving off 
anteriorly 5—6 veinlets, of which the second and the third one are once bifurcate. 

Sc 

Fig. 2. Phylomylacris reisbachensis nov. sp. Sketch of venation pattern of holotype. 
After fig. 1. 
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The Subcosta gives off 8 veinlets in a pectinate way, all except one being at least 
once bifurcate, the two proximal veinlets even showing an additional bifurcation of 
one of the fork arms; the seventh veinlet remaining undivided. The costal area occupies 
more than two thirds of the anterior margin. 

The Radius does not show a distinct Radius s.s. and Radius Sector. This part of the 
venation may be best described as a Radius giving off anteriorly at least 8 veinlets, 
probably no more. The first (proximal) veinlet bifurcates twice, the third ultimate 
ramification dividing once more. The second and third veinlet bifurcate once. The 
remaining 5 veinlets are undivided. The veinlets of the Radius occupy the distal part 
of the anterior margin and the anterior part of the apex. 

The Media is interpreted as a vein giving off anteriorly 3 veinlets. The first one 
bifurcates terminally; one of the resulting forks arms dividing again. The second 
veinlet remains, as far as visible, undivided. The third veinlet bifurcates, one of the 
resulting fork arms dividing again. The Media occupies the posterior part of the apex. 

The Cubitus is only partially preserved. At least 6 veinlets are given off posteriorly 
by the Cubitus anterior, the fifth (distal) one showing a bifurcation. The Cubitus 
posterior is undivided. Between Cubitus posterior and the first (proximal) veinlet of 
the Cubitus anterior additional veinlets occur, not reaching the posterior margin. The 
veinlets of the Cubitus occupy the distal half of the posterior margin. 

The fragmentarily preserved anal area occupies about the proximal half of the 
posterior margin and is more than twice as long as wide. In the anal area at least 
6 veinlets are visible. The two first (distal) veinlets are undivided; the remaining ones 
are once bifurcate, the sixth one even showing and additional bifurcation of one of 
the fork arms. 

The interstitial venation forms an irregular network, giving the tegmen a leathery 
appearance (cf. Text-fig. 2a). 

ADDITIONAL MATERIAL 

The fragmentary specimen U 5296 collected by the author at the same locality as 
the holotype of P. reisbachensis may be identified as P. cf. reisbachensis. The 
specimen is figured in fig. 3. No essential differences with the holotype have been 
noted. However, the anal area is lacking as well as the distal part of the tegmen, 

Fig. 3. Phylomylacris cf. reisbachensis. Additional material. Laboratory of Palaeobotany 
and Palynology, State University of Utrecht (The Netherlands); collection number 5296. 

precluding a certain identification. The proximal bundle of the costal area is not very 
well preserved. The general aspect of the venation in the costal area, however, is the 
same as in the holotype. The Radius gives off anteriorly at least 5 branches, the 
Media at least one. The Cubitus posterior is missing; the Cubitus anterior gives off 
at least 2 posterior branches and an additional anterior veinlet, not reaching the 
margin. The interstitial venation is as in the holotype of P. reisbachensis (cf.Text- 
fig. 2a). 
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COMPARISONS 

The above-described specimen of Phylomylacris holds an isolated position within the 
genus because of (1) its considerable dimensions, the specimens described so far being 
11—32 mm. long (average 20—25 mm.), and (2) the high stratigraphical position: the 
genus has not been reported from Stephanian sediments before. However, in the present 
author’s opinion, these facts do not warrant the establishment of a new genus. The 
application of the wing-venation formula introduced by Pruvost (1919, p. 202) on the 
present tegmen results in the following code: 

14Rd + 7Md + ?8Cb > 29 

The code agrees with the codes for species of Phylomylacris. 

Apart from the differences in stratigraphical position the Reisbach specimen may 
easily be distinguished from P. lafittei and P. godoni, because of the absence of 
undulating main veins in the former tegmen. Additionally, the Media in P. lafittei 

is very reduced (3Md)„ In P. godoni the Cubitus occupies only one third of the 
posterior margin. 

P. cor, P. brevis and P. chailleti can be excluded by the length—width ratio of their 
tegmina, being 1.5:1, 1.65:1 and 1.8:1, respectively. 

Apart from the difference in size, P. parallelus (only 11 mm. long) can be easily 
distinguished from the Reisbach specimen by its short costal area, occupying only 
one third of the anterior margin, and the short anal area. Another species which can 
be excluded because of its short costal area is P. abrupta. 

The Reisbach specimen essentially differs from P. membranacea in the veinlets of 
the Media given off anteriorly, whereas, in P. membranacea they are given off 
posteriorly. 

Since one of the main differences between Phylomylacris on the one hand, and 
Soomylacris and Hemimylacris on the other exists in the anteriorly directed veinlets 
of the Media in Phylomylacris it is the question whether indeed P. membranacea 

should be classified within Phylomylacris rather than in Hemimylacris or Soomylacris. 

P. fougerollesi is distinguished from the Reisbach specimen because of its reduced 
Cubitus, occupying only one third of the posterior margin, and the relatively short 
costal area, occupying hardly more thans one half of the anterior margin. 

The Reisbach specimen cannot be attributed to P. nervosa because of the length- 
width ratio of 3 : 1 of tegmina of the latter species. Moreover, the anal area in 
P. nervosa is relatively short and occupies only one third of the posterior margin. 

An extremely short anal area, occupying hardly one fourth of the posterior margin 
is found in P. pintrandi, which precludes an attribution of the Reisbach specimen to the 
latter species. 

The fragmentarily preserved P. mantidioides, only 8 mm wide, shows a definite 
commissural vein which connects the Media with the Cubitus, and which is absent in 
the Reisbach specimen. Such a commissure is found in genera such as Archimylacris 

and Manoblatta, but places P. mantidioides somewhat apart within the genus 
Phylomylacris. 

The Reisbach specimen shows much resemblance with P. chavyi and P. villeti. 

However, apart from the already quoted differences in dimensions and stratigraphical 
position, the Reisbach specimen shows 8 veinlets given off anteriorly by the Radius, 
whereas in P. chavyi and P. villeti this number is 5 and 4, respectively. 

DISCUSSION 

Up to the present no tegmen has been found in the Saar Basin which may be 
undoubtedly attributed to the Mylacridae Scudder, 1885. Guthörl (1963, p. 256) 
described the first insect-remain probably belonging to the Mylacridae, viz. a pronotum, 
figured on his Plate 28, fig. 4a, 4b. Guthörl (1936, p. 103, PL 4, fig. 1, text-fig. 14) 
has introduced his new genus Ottweileria, based on a single specimen collected from 
the ’Untere Ottweiler Schichten’, i.e. Stephanian, of the Saar Basin. Guthörl assigned 
the genus to a separate family Ottweileriidae. Although the only specimen of 
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Oîîweileria is fragmentary to such an extent that it cannot serve a? a holotype, the 
fragment might be interpreted as part of a tegmen attributable to the Hemimylacrinae 
Pruvost, 1919, 

In this interpretation Guthörl’s text-fig. 14 is not accurate: his Radius in fact 
represents part of the costal area, his Media should be the Radius, the anterior part of 
his Cubital complex should be the Media, the posterior part of his Cubitus should be 
the Cubitus anterior. Finally, his first anal veinlet should be the Cubitus posterior, 

Guthörl’s specimen may easily be compared with the proximal part of the holotype 
of Phylomylacris reisbachensis. The so-called ‘SaumT (p. 103: family diagnosis) 
surrounding the tegmen is in fact the impression of the thick marginal Costa, 
Unfortunately, the interstitial venation of GuthörFs specimen was not preserved. 

ACKNOWLEDGEMENTS 

The author wishes to thank Prof. Dr. F P. Jonker, director of the Laboratory of 
Palaeobotany and Palynology, State University of Utrecht (The Netherlands), who 
enabled and encouraged the study of fossil insects in his palaeobotanical institute. 
The author is grateful to Prof. Dr. J. T. Wiebes (Leiden), who critically read the 
manuscript. Furthermore, Mr. J. W. F. Remuer is sincerely thanked for his valuable 
help during the field excursions and in making the paper ready for the press. Finally, 
the author expresses his thanks tov/ards Mr. H Rypkema, and Mr. H. A. Elsendoorn, 
who, in their respective qualities as artist and photographer, took an essential part 
in the presentation of the paper. 

The staff members of the Colliery Dr. A. Schäfer are sincerely thanked for their kind 
and valuable assistance. 

REFERENCES 

Boersma, M., 1969. Manoblaita schmidtii nov. sp., ein neuer Insekten-Flügel aus dem 
rheinisch-westfälischen Oberkarbon. Meded. Rijks Geol. Dienst, N.S. 
20 : 51—55. 

Germer, R., 1971. Platyphlebopteron jakobyi nov. gen. et nov. sp., eine neue Libellanart 
und -gattung aus dem Saarkarbon. Faunistisch-floristische Notizen aus 

dem Saarland 4. Ihrg., Heft 3—5: 32—35. 

Guthörl, P., 1934. Die Arthropoden aus dem Carbon und Perm des Saar-Nahe-Pfalz- 
Gebietes. Abh. Preuss. Geol. Landesanstalt N.F. 164: 219 pp, Berlin. 

-—-—-, 1936. Neue Beiträge zur Insekten Fauna des Saar-Carbons. Sencken- 

bergiana 13 (1/2): 32—112. Frankfurt a.M. 
— ..1939. Zur Arthropoden-Fauna des Karbons und Perms. 9. Palaeodictyop- 

tera, Mixotermitoidea, Mioptera und Blattariae. Senckenbergiana 21 (5/6): 
314—329. Frankfurt a.M. 

--—-—, 1963. Zur Arthropoden-Fauna des Karbons und Perms. 18, Weitere 
Insektenfunde (Blattoidea) aus dem saar-lothringische Karbon. N. Jb, 

Geol. Paläont. Abh. 113 (3): 245—259. Stuttgart. 

Hennig, W,, 1969. Die Stammesgeschichte der Insekten, 423 pp. W. Kramer, 
Frankfurt a.M. 

Lameere, A., 1922. Sur la Nervation Alaire des insectes. Bull. Class. Sd. Acad. roy. 

belgique 8 (4): 138—149. Bruxelles. 

Pruvost, P., 1920. Nouvelles découvertes d’insectes fossiles dam le Terrain houiiler du 
Nord et du Pas-de-Calais (Note préliminaire). Ann. Soc. Géoh Nord 43 
(1914): 282—295. Lille. 

—  -——-, 1919. La Faune Continentale du Terrain Houiller du Nord de la France. 
Mém. servir expüc, carte géol. détaillée France. Insectes: 97—321. Paris. 

Scuclder, S. H., 1385. Systematische Uebersichî der Fossilen Myriapoden, Arachniden 
und Insekten. In: Zittel, C. Handbuch der Paläontologie, 1 (2): 721—831. 

Münich, 



48 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 35, l.IIL 1975 
* 

NIEUWE AANWINSTEN VOOR DE BIBLIOTHEEK 

BELYSHEV, B. F., 1973, The dragonflies of Siberia (2 vols.). 
CHINEREY, M., 1973, A field guide to the insects of Britain and Europe. 
CLAASSEN, P. W., 1959, A catalogue of the Plecoptera of the world (Mem. Cornell 

Univ. agric. Exp. Stn 232). 
DAANJE, A., 1964, Über die Ethologie und Blattrolltechnik von Deporaus hetulae L. 

und ein Vergleich mit den andreren blattrollenden Rhynchitinen und Atte- 
labinen (Coleoptera, Attelabinae). (Verh. K. ned. Akad. Wet., afd. 
Natuurk. [2] 56 (1).) 

DENIS, J., 1962, Les araignées de l’archipel de Madère (Publcoes Inst. zool. Dr. 
Augusto Nobre 79). 

EMBRY, B. & G. H. YOUDEN, 1949, The butterflies and moths found in the Dover 
and Deal district of Kent. 

ESSAYS in evolution and genetics in honour of Theodosius Dobzhansky, 1970. 
EVANS, H. E. & W. MATTHEWS, 1973, Australian Bembix-wasps, systematics and 

nesting behaviour (Mem. Amer. ent. Inst. 20). 
FAUNA ARMYANSKOI S. S. R.. 1968, G. D. Avakyan, Acridoidea. 
FAUNA and biology of insects in Moldavia (M. F. Yaroshenko ed.), 1973. 
FAUNA Hungaria 111, 1973, L. Móczar & L. Zombori, Tenthredinoidea I. 

112, 1973, L. Papp, Sphaeroceridae - Drosophilidae. 
FAUNA U.S.S.R. 105, 1973, E. I. Savshenko, Diptera, Tipulidae. 
HANDBOOKS for the identification of British insects 5 (2), 1973, R. O. S. Clarke, 

Coleoptera, Heteroceridae. 
HYDE, G. E., 1951, A pocket-book of British moths. 
KATALOG FAUNY POLSKI, 23 (1), 1973, Burakowski, B., M. Mroczowski & J. 

Stefânska, Coleoptera. 
KETTLEWELL, B., 1973, The evolution of melanism. 
KLAUSNITZER, B. & H. KLAUSNITZER, 1972, Marienkäfer, Coccinellidae (Neue 

Brehm Bücherei 451). 
MERIAN, M. S., z. j.. Das kleine Buch der Tropenwunder. 
SAMUELSON, G. A., 1973, Alticinae of Oceania (Pacif. Insects Monogr. 30). 
SURTSEY, Iceland, Development of a new fauna, 1963—1970. Terrestrial invertebrates 

(Ent. scand. Suppl. 5, 1973). 
WELTE, E., 1933, Die Marienkäfer in Württemberg. 
WILLIAMS, C. B., 1973, Scientific publications 1913—1973, a classified list. 

Nieuwe tijdschriften: 

Meycndel Mededelingen, vanaf nr. 2, 1972. 
Twensect, blad voor amateur-entomologen, vanaf vol. 1, 1972. 

TREK VAN HYLES LINEATA LIVORNICA ESPER OP RODOS (LEP., SPHINGI- 
DAE). Een bijzondere trekvlinderwaarneming deden we tijdens onze voorjaarsvakantie 
op Rodos. Het was op 12 april 1974, een avond met voor het eerst zwoel weer. Ik ging 
omstreeks tien uur nog even wat kaarten posten en een wandelingetje langs de haven 
maken. De lucht was zwaar bewolkt. Wie schetst mijn verbazing, toen ik op wit ge¬ 
kalkte muren van gebouwen en huizen waar een lantaarn in de buurt stond, tientallen 
pijlstaarten zag zitten, alle van dezelfde soort, nl. Hyles lineata livornica. Er bleek 
een enorme trek langs de kust aan de gang te zijn. De dieren zagen er over het 
algemeen gaaf uit. Er moeten er die avond honderden geweest zijn. Overal vlogen ze 
en zaten ze ook op de lantaarnpalen, waar rondfladderende vleermuizen en oplettende 
katten zich aan de vette hapjes te goed deden. 

Andere vlinders waren nauwelijks op het licht aanwezig. Ik zag slechts enkele 
Noctua pronuba L. en Autographa gamma L. 

G. F. Wilmink, Raadhuislaan 142, Voorschoten. 
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Aesalus timidus sp. nov., a remarkable addition to the Indonesian 

stag-beetle fauna (Coleoptera: Lucanidae) 
by 

J. KRIKKEN 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

ABSTRACT 

Aesalus timidus sp. nov. from Sumatra is described and illustrated. The world 

distribution of Aesalus is briefly discussed. 

During my 1972 expedition to North Sumatra I climbed the Gunung Bandahara, one 

of the higher mountains in the Gajo and Alas Reserves. The ascent led through dense 

undisturbed forest, with camps at 810, 1430, 1810 and 2430 m above sea-level. On 

sorting out the scarabaeoid material collected, I noticed two peculiar little specimens, 

which proved to be referable to the aberrant lucanid genus Aesalus Fabricius. They were 

attracted to the illuminated collecting sheet in Bivouac Three (1810 m), situated in 

montane rainforest, a relatively cool, extremely humid environment; the dayly minimum 

and maximum temperatures measured were 12.7 and 23.7 °C respectively, the humidities 

72 and 100%. 
Looking like small skin-beetles (Trox), Aesalus may certainly be termed paupers 

among the usually extravagant stag-beetles. Until now seven species have been described 

in this genus, from regions scattered throughout the world (map, fig. 1): central and 

northern Europe, the Caucasus, Japan, Taiwan, southern Mexico and Guatemala 

(Benesh, 1960: 21—22, and others); in the tropics they presumably always inhabit 

temperate localities. 

Initially I was inclined to consider the present addition a stragler from northern 

regions, a phenomenon recorded for many montane-alpine Malaysian organisms (for 

instructive botanical examples see Van Steenis, i.a. 1962); an interesting coleopterous 

case are the well-known burying-beetles of the genus Nicrophorus Fabricius (Silphidae), 

primarily holarctic, but occurring on mountains throughout the Indo-Australian 

archipelago, also in our Bandahara Bivouac Three. A closer examination of the 
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Sumatran Aesalus, however, showed that they could not simply be related to their 

nearest known neighbour in the North, Ae. asiaticus Lewis (fig. 1: 3). Several features, 

such as the deep sulci for the reception of middle and hind tibiae in both metapectus 

and abdominal venter, strongly suggest a protective function, which is not carried 

through in the other species. These properties justify an isolated position within the 

genus, and I look forward to possible discoveries of other Aesalus in Asia, which could 

clarify the origin of the Sumatran species. 

Aesalus timidus sp, nov. (figs. 2—8) 

Description (holotype). — Approximate length 4, width 2.5, height 2 mm. Integument 

reddish brown; dorsum largely covered with scaly whitish tomentum, integument locally 

shining through; pronotum and elytra with variably infuscated, stiff, more or less erect 

bristles, arranged in tufts, or scattered; remaining pilosity fine, yellowish, rather pale. 

Dorsum and many other parts densely to closely punctate. Habitus, fig. 2. 

Cephalic contours, fig. 4; general surface of head flat; largely covered with scaly 

whitish tomentum (inside dashes, fig. 4). Pronotal contours, fig. 5; disc of pronotum 

evenly convex; anterolateral declivities slightly depressed; general surface largely 

covered with scaly whitish tomentum (except inside dashes, fig. 2); disc ornamented with 

paramedian concentration of ca. 60 black bristles (black spot fig. 2), and lateral 

concentration of ca. 12 yellow-brown bristles (shaded spot fig. 2). Scutellum, fig. 2. 

Elytral contours, figs. 2, 6; disc of elytron with three longitudinal bands of thicker, 

brighter white tomentum, alternated with bands in which the integument shines through; 

the former with concentrations of bristles, either black or yellow-brown (black and 

shaded spots respectively, fig. 2); posterior declivity with scattered erect bristles. 

Anterior margin of mentum straight, centre with well-defined concentration of fine, 

slightly curved, suberect, golden setae. Mandibles unmodified. Intercoxal elevation of 

prosternum with flat disc, contours fig. 7. Metasternum shiny, densely punctate, 

punctures isodiametric, well-defined, partly with short appressed seta. Metepisternum 

remarkably sulciform (fig. 3), in conjunction with adjacent section of epipleuron adapted 

to receive middle tibia. Visible abdominal sternites 1—3 adapted to receive hind tibiae, 

having a continuous, deep, well-defined, impunctate sulcus on either side (fig. 3); surface 

of sternites 1—3 densely to closely set with annulate, isodiametric to slightly elongate 

punctures, several with a minute appressed seta; posterior border of sternites, particularly 

of 3, crenulated; distal sternites with punctation effaced due to scabrous microsculpture. 

Fore tibia (fig. 8) plump, with three external denticles, the two smaller ones strongly 

deflexed. Underside of fore femora with anteromarginal groove, anterior border fringed 

with ca. 9 outstanding setae; fore femoral punctation dense to close, punctures small, 

annulate, approximately isodiametric, with minute appressed stubble. Middle and hind 

femora (fig. 3) with punctation, of equal density, but finer, and pilosity longer. Middle 

and hind tibiae (fig. 3) lacking notable features, with long, fine semierect pilosity, 

including terminal tuft. 
Not dissected to establish sex, probably female. Detailed measurements may be 

computed from the figures. 
Variation. — The second specimen (paratype) is very similar to the holotype. 

Diagnostic remarks. — Aesalus timidus is immediately recognizable from the 

apparently unique metapectoral and abdominal sulci. Other diagnostic features include 

the shape of the head capsule, elytra, prosternai elevation, and fore tibia, as well as 

the peculiar dorsal pilosity. 
Material examined. — Holotype and paratype, with label reading “Museum Leiden/ 

N. SUMATRA: Bivouac Three/Mt Bandahara, ca 1810 m/3°45'N—97°45'E./10—16.VII. 

1972/J. Krikken, no. 25”. Paratype will be sent to Museum Zoologicum Bogoriense, 

Indonesia. 
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Fig. 1. Map showing approximate known distribution of Aesalus species: scarabaeoides 

(Panzer) (1); ulanowskii Ganglbauer and daghestanicus Didier & Seguy (2); asiaticus 

Lewis (3); timidus sp. nov. (4); trogoides Albers and s mit hi Bates (5); neotropicalis 

Bates (6). 

Figs. 2—=8. Aesalus timidus, holotype. 2, outline body, with topography of pilosity 

(see description), dorsal view, protective posture; 3, hind body, ventral, right middle 

and hind legs omitted. Outline of: 4, head capsule, full-face; 5, pronotum, dorso-frental, 

6, left elytron, lateral; 7, prosternai elevation, ventral; 8, right fore tibia, dorsal, with 

pilosity. Scale-line = 1 mm; 2, 3, 6: same scale, 4, 7, 8: ditto. 
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Pyrgus warrenensis Verity en alveus Hübner in de Hohe Tauern 

(Lepidoptera, Hesperüdae) 

door 

R. DE JONG 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

Pyrgus warrenensis Verity leidt een moeizaam bestaan in de literatuur. De opvat¬ 

tingen omtrent zijn systematische positie variëren van een extreme hooggebergte-vorm 

van Pyrgus alveuS tot een zelfstandige soort. De moeilijkheden berusten waarschijnlijk 

vooral op gebrek aan materiaal. 

Pyrgus alveus Hübner is wijdverbreid in de Palearctis. In de Alpen is hij tot ver 

boven de boomgrens aangetroffen, maar het talrijkst wordt hij toch in de minder hoge 

delen van het gebergte gevonden. In het hooggebergte zijn de dieren soms wat kleiner 

en kunnen de vlekjes op de bovenzijde van de voorvleugels gereduceerd zijn. Aan deze 

vorm werden twee namen gegeven: alticola Rebel, verschenen [22 mei 1909] en ryffelen- 

sis Oberthür, gepubliceerd in april, 1910. Over de naam van Rebel is eigenlijk nooit 

enige onenigheid geweest, maar met de naam van Oberthür begonnen de problemen. Uit 

de beschrijvingen en afbeeldingen, die Oberthür (1910: 405-406, fig. 470, 471) geeft, kan 

nauwelijks verwarring ontstaan: het betreft hier duidelijk dezelfde vorm als alticola 

Rebel. De moeilijkheden ontstaan echter, doordat Oberthür enkele exemplaren naar 

Reverdin stuurt onder de naam ryffelensis, die niet overeenkomen met de beschrijving 

van deze vorm. Reverdin (1916) beschrijft daardoor onder deze naam een vorm, die 

later als P. warrenensis bekend wordt. Reverdin stuurt twee exemplaren van Lärche 

(Basses Alpes), die hij onder de naam ryffelensis van Oberthür gekregen had, naar 

Warren. Deze dieren komen niet overeen met Oberthürs afbeeldingen van ryffelensis, 

zodat Warren (1925) schrijft, dat ’’Oberthür’s figures [... ] through some mistake, are 

not ryffelensisV'. Dit kan natuurlijk niet. Oberthür beschreef dieren van de Ryffelalp 

(Valais) en als hij onder dezelfde naam andere dieren van andere vindplaatsen ver¬ 

stuurt, betekent dat niet, dat hij de naam juist voor deze laatste dieren bedoelde. Het 

betekent alleen, dat Oberthür twee vormen of soorten door elkaar haalde. Ook Verity 

(1925) beschrijft onder de naam ryffelensis (waar hij een aparte soort van maakt) ver¬ 

schillende vormen. 

Het gevolg is, dat Warren (1926) in zijn bekende monografie de naam ryffelensis 

gebruikt voor een vorm, die niet door Oberthür beschreven werd. Dit wordt opgemerkt 

door Verity (1928), die de door Warren omschreven, maar nog niet benoemde vorm 

de naam „Hesperia alveus Hb. race warrenensis” geeft. Warren (1929) ziet de juistheid 

van deze onderscheiding in en geeft als type-localiteit van warrenensis Alp Scharmoin 

(Lenzerheide) in Oost-Zwitserland. 

Samenvattend kan men zeggen, dat na deze opheldering van de problemen rond 

ryffelensis twee vormen van Pyrgus alveus in het hooggebergte werden onderscheiden: 

warrenensis en ryffelensis, waarbij de eerste als een ras, de tweede vaak meer als een 

aberratie beschouwd werd. Hiermee was de positie van warrenensis duidelijk. Over de 

naam ryffelensis waren nog enige moeilijkheden, doordat Rebel dezelfde vorm alticola 

gedoopt had en men dacht dat de twee namen gelijktijdig gepubliceerd werden, nl. in 

april, 1910. Daarom wees Verity (1928) alticola als de geldige naam aan. In feite had 

echter alticola toch al prioriteit, omdat Rebel deze naam niet in 1910, maar op 22 mei 

1909 publiceerde, zoals werd aangetoond door Lempke (1949). 

Dan is er nog de naam scandinavicus Strand, 1903, die bij een aparte subspe¬ 

cies van P. alveus behoort, maar door sommige auteurs (bijv. Kauffmann, 1951; Verity, 

1940) ten onrechte beschouwd wordt als de oudste naam voor de vorm, die de namen 

alticola en ryffelensis heeft gekregen. 

Nieuwe verwarring wordt gesticht door Evans (1949), die warrenensis en ryffelensis 

beide als synoniemen van P. alveus beschouwt en de subspecies, die warrenensis moet 
heten, alticola noemt. Kauffmann (1951) tenslotte onderscheidt in navolging van Verity 
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Fig. 1. Vindplaatsen van Pyrgus alveus (A) en P. warrenensis (W) in de Hohe Tauern. 

(1940) warrenensis en alticola (helaas onder de naam Scandinavians) als subspecies 

van P. alveus in Zwitserland (samen met enkele andere subspecies). 

Al deze moeilijkheden verdoezelen een beetje het feit, dat alle auteurs het erover 

eens zijn, dat van Pyrgus alveus in het hooggebergte twee vormen voorkomen. De juiste 

namen van deze vormen zijn: warrenensis en alticola. Het enige probleem, dat na deze 

constatering overblijft, is de systematische positie van beide vormen. De eerste werd 

steeds als een aparte subspecies van P. alveus beschouwd (door Evans, 1949, onder 

de naam alticola), de positie van alticola varieerde van een aberratieve vorm van 

P. alveus alveus, „quite unworthy of a name” (Warren, 1926: 120) tot een aparte 

subspecies van P. alveus (Verity, 1940; Kauffmann, 1951; beide onder de naam 

scandinavicus). Een deel van de moeilijkheden schuilt hier in het begrip „subspecies”. 

Het is hier niet de plaats om diep op deze problematiek in te gaan. We moeten echter 

constateren, dat Kauffmann helaas de vaak opgemerkte fout begaat om subspecies en 

kenmerken door elkaar te halen. Zo schrijft hij, dat scandinavicus (recte alticola) het 

ras van de Centrale Alpen boven 1800 m is, waar ze 80 % van de populatie uitmaakt, 
terwijl ze als vorm overal is aan te treffen. Dit kan gewoon niet. Een subspecies is 

zelf een populatie, niet een stukje ervan. Kauffmann echter bedoelt met een subspecies 

de verzameling individuen met een bepaald kenmerk. Dit standpunt, dat men helaas 

nogal eens aantreft in de vlinderliteratuur, past bij een typologische en niet bij een 

biologische benadering van de systematiek. Latere auteurs (Forster & Wohlfahrt, 1955; 

De Jong, 1972) beschouwen alticola dan ook als een oecologische vorm van P. alveus 

alveus. Higgings & Riley (1970) doen het een beetje ingewikkelder en geven alticola (zij 
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Fig. 2, 3. Pyrgus alveus, boven- en onderzijdç. Fig. 4, 5. P. warrenensis, boven- en 

onderzijde. Beide exemplaren: Frossnitztal, 1500-1700 m, 6. VIII. 1973. Vergroting 1,7 x 

schrijven alticolus) op als een subspecies van P. alveus, met als extreme vorm 

warrenensis. Dit zou een heel aardige oplossing zijn, ware het niet dat Warren (1953) 

reeds vele jaren daarvoor op grond van het uiterlijk en de genitaliën gewezen had op 

het feit, dat warrenensis niet tot P. alveus behoort, maar tot een nauw verwante soort, 

P. sifanicus. Nu is de toewijzing van warrenensis aan P. sifanicus weinig gelukkig, 

zowel op biologische als op praktische gronden (de problematiek rond de naam 

sifanicus is nog wat ingewikkelder dan die rond warrenensis/ryffelensis). Daarom heb 

ik (De Jong, 1972) warrenensis opgevat als een aparte soort (dus: Pyrgus warrenensis), 

waarmee Alberti (1973) instemde. Het belangrijkste hierbij is de opvatting, dat 

warrenensis specifiek verschilt van alveus. Bij de reeds genoemde auteurs, die het hier 

over eens zijn, kan ook nog Pröse (1955) vermeld worden. Hier staat tegenover, dat de 

naam warrenensis zelfs niet vermeld wordt door Forster & Wohlfahrt (1955) en dat 

Higgins & Riley (1970) er een extreme variatie van alticola van maken. 

Vanwaar nu dat voortduren van de moeilijkheden? Vermoedelijk speelt materiaal¬ 

gebrek hierbij een grote rol. Er is slechts één doorslaggevend bewijs mogelijk van de 

specificiteit van P. warrenensis, nl. het aantonen van plaatsen waar P. alveus en 

P. warrenensis door elkaar vliegen zonder te bastaarderen. Vermeldingen, dat beide 

soorten door elkaar werden aangetroffen, zijn te vinden bij Warren (1953) en Pröse 

(1955), echter zonder nadere gegevens over hoogte, datum, aantalsverhoudingen, enz. 

Een opmerking als „warrenensis, die mancherorts mit alveus zusammen fliegt” (Pröse, 

1955: 182) laat nog vele vragen open. 

Mede in verband met deze problematiek werd als reisdoel voor de excursie van de 

afdeling Entomologie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (Leiden) in 1973 

het Hohe Tauern-massief in Oostenrijk gekozen. 
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datum (1973), vindplaatsnummer, vindplaats alveus warrenensis 

$ $ $ $ 
26/7. 3. Maurertal, 1400-1500 m 4 
29/7. 12. Glanzer Berg, 1850-1950 m 2 6 2 
30/7. 13. Kals, Dorfertal, 1500-1750 m 33 17 
31/7. 14. Tauerntal, 1500-1700 m 1 

1/8. 16. Troyer Almtal, 1500-1850 m 8 
3/8. 19. Hinterbichl, Dorfertal, 1900-2100 m 55 15 
4/8. 20. Umbaltal, 1300-1550 m 4 1 
4/8. 21. Umbaltal, 1650-1850 m 1 
5/8. 23. Kerschbaumer Alm, 1800-2000 m 1 
6/8. 27. Frossnitztal, 1500-1700 m 29 4 24 
7/8. 28. Steiner Alm, 1200-1500 m 3 2 
7/8. 29. Steiner Alm, 1500-1800 m 2 2 9 2 
7/8. 30. Steiner Alm, 1800-2100 m 1 32 13 

totaal 56 9 159 49 

Tabel 1. Vangsten van Pyrgus alveus en P. warrenensis in de Hohe Tauern. 

Hierbij was de hoop gericht op het vinden van plaatsen, waar P. alveus en P. 

warrenensis tezamen voorkwamen. We verbleven van 24 juli t/m 9 augustus in Matrei 

in Osttirol, gelegen aan de Felbertauernroute, vanwaar we tochten in de omgeving 

maakten. Aangezien P. warrenensis een hooggebergte-soort is, verzamelden we meestal 

boven 1500 m: slechts acht van de 31 vangplaatsen lagen tussen 1000 en 1500 m. 

P. warrenensis bleek nogal lokaal te zijn, maar op de vliegplaatsen talrijk, P. alveus 

werd op meer plaatsen aangetroffen, maar gewoonlijk in gering aantal. Wat echter 

belangrijker was: op enkele plaatsen kwamen beide soorten tezamen voor en exempla¬ 

ren, die zouden kunnen wijzen op bastaardering, werden niet gevonden. In tabel 1 zijn 

de vindplaatsen en aantallen van P. alveus en P. warrenensis vermeld. Hieruit blijkt, 

dat P. warrenensis reeds vanaf 1500 m voorkomt, d.w.z. lager dan vroeger werd ver¬ 

ondersteld, maar daarmee bevindt deze soort zich nog wel in gezelschap van andere 

hooggebergte-soorten, zoals P. cacaliae, die wij van 1500 tot 2500 m aantroffen. 

P. alveus bleek, zoals reeds bekend was, nog tot boven 2000 m voor te komen. De 

vindplaatsen zijn in fig. 1 in kaart gebracht. Het biotoop van de vindplaatsen bestond 

gewoonlijk uit open, min of meer bloemrijke berghellingen met hooguit wat verspreide 

bomen of boomgroepjes. 

In de tabel valt op, dat de sexe-verhoudingen bij P. alveus en P. warrenensis nogal 

verschillen. Dit houdt waarschijnlijk verband met het feit, dat P. warrenensis eerder uit 

de pop komt dan P. alveus. Hierop werd reeds gewezen door Warren (1953: 99): 

„Where subsp. warrenensis and P. alveus occur together the former emerges at least ten 

days before P. alveus and is quite worn when the latter is fresh”. 

Schrijver dezes (De Jong, 1972) opperde echter de mogelijkheid, dat beide soorten 

gelijktijdig ontpoppen (maar op verschillende hoogte) en dat alleen de late exemplaren 

van P. alveus in staat zijn de hoger gelegen vliegplaatsen van P. warrenensis te be¬ 

reiken. Dit zou het door elkaar voorkomen zonder bastaardering en het eerder ontpop¬ 

pen van P. warrenensis op losse schroeven zetten. De huidige gegevens ondersteunen 

echter deze mogelijkheid niet. Van P. alveus werden op alle hoogtes vrijwel alleen 

verse exemplaren gevangen en het eerste vrouwtje werd pas op 4 augustus gezien. 

Van P. warrenensis werden steeds naast verse exemplaren ook af gevlogen dieren ge¬ 

vangen en de eerste vrouwtjes werden op 29 juli gevonden, d.w.z. tegelijk met de 

eerste mannetjes, wat er op wijst, dat deze soort tenminste al verscheidene dagen aan 

het vliegen was. Blijkbaar ontpopt P. alveus op alle hoogtes (boven 1200 m) iets later 

dan P. warrenensis. 

Het is opmerkelijk, dat op vindplaats 27 uitsluitend mannetjes van P. warrenensis 
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Fig. 6. Lengte van voorvleugel van alle in de Hohe Tauern verzamelde mannetjes van 
Pyrgus alveus en P. warrenensis. 

werden gevangen. Ik meen hiervoor de volgende verklaring te hebben. Over deze 
vindplaats liep een beekje, dat via een diep ingesneden dalletje hoog uit het gebergte 
kwam. Dit dalletje mondde bij ongeveer 1700 m op de vindplaats uit bij een vochtige, 
steile, aarden wand, waar de zon pal op stond. Geregeld schoten dikkopjes uit het 
dalletje naar de wand, waar ze vocht opzogen. Het was even lonend om bij de wand 
op wacht te staan, als in de omgeving over de bloemrijke hellingen te lopen. Ik ver¬ 
moed nu, dat een groot deel van de ”wand-dikkopjes” zwerf lustige mannetjes van 
P. warrenensis waren, die via het dalletje uit hogere delen kwamen. Helaas hebben we 
dit niet ter plaatse onderzocht door de vangsten van de wand apart te houden. 

Over de verschillen tussen P. alveus en P. warrenensis werd reeds uitvoerig bericht 
door Warren (1953), zodat ik hier kan volstaan met een samenvatting en enkele 
aanvullende gegevens op grond van Oostenrijkse exemplaren. 

Uiterlijk (fig. 2-5) is F. warrenensis direkt te onderscheiden aan: 
a. zeer geringe grootte. In fig. 6 is de lengte van de voorvleugel van alle gevangen 
mannetjes van F. warrenensis en F. alveus grafisch weergegeven. 
b. voorvleugels van F. warrenensis duidelijker smaller dan van F. alveus, met een 
spitsere top, doordat de buitenrand rechter is. 
c. witte vlekjes op de bovenzijde zeer klein bij F. warrenensis, soms afwezig. 
d. bij F. warrenensis onderzijde der voorvleugels lichtgrijs, met vagere tekening dan 
bij F. alveus. 
e. onderzijde van achtervleugels bij F. warrenensis meestal grauwgeel bij verse dieren, 
middenband meestal versmald, maar centrale vlek kan ook sterk verbreed zijn en 
basaalwaarts uitgerekt (als bij F. cacaliae en verwanten); eerste basale vlek nogal eens 
afgerond, zodat sommige exemplaren van F. warrenensis sterk aan F. serratulae doen 
denken. 

Voor de verschillen in de genitaliën (fig. 7, 8) moge ik verwijzen naar Warren (1953) 
en Prose (1955) en me beperken tot wat reeds bij geringe vergroting te zien is door 
ontharing van de top van het abdomen. Bij F. warrenensis is de cucullus (het uiteinde 
van de valve) gewoonlijk smaller dan bij F. alveus, met een meestal afgeronde top, die 
hoog boven de dorsale rand van de valve uitsteekt. 

Tenslotte volgt hier een lijst met namen, waaronder Pyrgus warrenensis Verity, 1928, 
in de belangrijkste literatuur vermeld is. 
Hesperia ryffelensis - Verity (1925), p.p.; Reverdin (1916). 
Hesperia alveus ryffelensis - Warren (1925, 1926). 
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Fig. 7, 8. Buitenzijde linker valve. 7, Pyrgus alveus. 8, P. warrenensis. Beide exempla¬ 
ren: Frossnitztal, 1500-1700 m, 6. VIII. 1973. 

Hesperia alveus warrenensis - Verity (1928); Warren (1929). 
Pyrgus alveus warrenensis - Verity (1940); Kauffmann (1951). 
Pyrgus alveus alticolus - Higgins & Riley (1970), p.p.; Evans (1949). 
Pyrgus sifanicus warrenensis - Warren (1953), Pröse (1955). 
Hesperia (Pyrgus) warrenensis - Alberti (1973). 
Pyrgus warrenensis - De Jong (1972). 

SUMMARY 

An outline is given of the difficulties met with in literature in assigning a definite 
taxonomic status to Pyrgus warrenensis Verity. Research in the Hohe Tauern (Austria) 
revealed four localities, where P. warrenensis and P. alveus fly together, apparently 
without interbreeding. The former was found from 1500 to 2100 m, the latter from 
1200 to 2100 m, though only a few specimens of this species were captured above 
1800 m. P. warrenensis was locally abundant, P. alveus appeared more widespread 
but less abundant. Apparently, P. warrenensis emerges earlier than P. alveus, judging 
from the condition of the specimens. It is supposed that the difference in sex ratio 
found between both species during our stay in Austria is a reflection of the difference 
in time of emergence. 

Distinguishing characters of both species are listed and illustrated and the length 
of the fore wing of all captured males is represented graphically. 

Finally, a synonymic list of P. warrenensis is given. 
Postscript. Mr. B. J. Lempke kindly pointed out to me, that Rebel’s edition of Berge’s 

“Schmetterlingsbuch” was issued in parts, the part containing the description of aliicola 

having appeared [22 May 1909] (see Lempke, B. J., 1949. 7. Soc. Bibl. Nat. Hist. 2: 171- 
172). Therefore, the action by Verity (1928) to give alticola priority over ryffelensis was 
superfluous. 
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AULACUS STRIATUS, PARASIET VAN XIPHYDRIA CAMELUS 
Tijdens een bezoek aan een boomgaard te Brandwijk in de Alblasserwaard op 24 juli 

1974 trok een aantal merkwaardige sluipwespen onze aandacht. We namen een mannetje 
en een wijfje mee en determineerden ze als Aulacus striât us Jur., de enige inlandse ver¬ 
tegenwoordiger van de familie van de Aulacidae. Volgens de ons ter beschikking 
staande gegevens zou deze soort overal in zijn verspreidingsgebied zeldzaam zijn. 

We vingen de houtwesp Xiphydria camelus (L.), die als zijn gastheer wordt opge¬ 
geven, in dezelfde boomgaard. Deze houtwesp wordt voor Nederland eveneens als zeld¬ 
zaam vermeld. Ze werd door de eerste auteur op diverse plaatsen in Nederland aan¬ 
getroffen, o.a. in Groningen en Drenthe, hoewel steeds slechts in enkele exemplaren. 
Daarom betwijfelen wij, evenals van Rossem, Burger en van de Bunt {Ent. Ber., Amst. 

29: 112, 1969), of de soort wel zo zeldzaam is. Ditzelfde geldt misschien voor de para¬ 
siet; in ieder geval is deze voor een entomoloog die niet aan parasitaire Hymenoptera 
doet, veel minder opvallend. 

Wij vonden slechts twee opgaven over het voorkomen van de parasiet in Nederland, 
beide van Smits van Bürgst, nl. van de Heerlerheide en van Beek (gemeente Prinsen- 
hage) {Ent. Ber., Amst. 4: 295—296, 1916 en 5: 222—223, 1920). 

De appelbomen waarop wij onze dieren vingen staan dicht bij elzen {Alnus glutinosa) 
en wilgen {Salix alba), die de windkering van de boomgaard vormen. Ook staat er ge¬ 
kapt dood hout van beide in de buurt. De larve van Xiphydria camelus zou in dood 
hout van els en berk leven. 

De desbetreffende boomgaard is een „nuchtere” moderne boomgaard midden in het 
polderland. We hebben in dergelijke boomgaarden wel meer merkwaardige insekten 
aangetroffen die een entomoloog daar niet zou verwachten. 
H. H. Evenhuis en H. J. Vlug, Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (I.P.O.). 
Wageningen. 
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Aphis citricola van der Goot, 1912, replaces Aphis spiraecola Patch, 1914 
(Homoptera, Aphididae) 

by 
D. HILLE RIS LAMBERS 

(Bladluisonderzoek T.N.O., Bennekom) 

Van der Goot (1917) listed his Aphis citricola van der Goot, 1912 as a synonym of 
Aphis tavaresi del Guercio, 1908. It is generally accepted, and my examination of the 
type material confirmed this, that Aphis tavaresi is a synonym of Myzus citricidus 

Kirkaldy, 1907, later transferred to Toxoptera Koch. Along these lines, Aphis citricola 

van der Goot is generally quoted as a synonym of Toxoptera citricidus (Kirkaldy). 
Toxoptera citricidus (Kirkaldy) is a very dangerous pest of Citrus, because it is the 

most efficient vector of the Tristeza or Quick Decline virus of Citrus. Though Aphis 

citricola was described as coming from Chile, Toxoptera citricidus has not recently been 
found in Chile, though it occurs in Argentina and Brazil. That made me look up the 
original description of Aphis citricola. This could not possibly relate to Toxoptera 

citricidus. 

The original material of Aphis citricola still exists, and through the kind help of 
Dr. H. Strümpei of the Zoological Museum, Hamburg, I could make preparations. As I 
suspected, it is the species which is now commonly known as Aphis spiraecola Patch, 
1914. This is also a vector of Tristeza or Quick Decline virus, but a not very efficient 
one. It lives on a multitude of plants, has recently invaded West Africa, and is now 
known from all continents. It was once found in large colonies on potted Crocus in a 
room in Wageningen, Netherlands. The florist from whom the plants had been bought, 
sometimes imported plants from Southern Europe. But a thorough inspection of his 
premises immediately after discovery of the aphids did not give a clue to the way the 
aphids got to the Netherlands. 

There is no good reason for suppressing Aphis citricola van der Goot. The description 
is clear, and original material is available. A lectotype has been selected and mounted, 
as well as a number of paralectotypes. 

In the tube with specimens there are two labels, 1: Oranienbaum / R. Paissler leg. / 
Westküste Süd-Amerikas/? Chili / d.e.d. 23-IV-1904; 2: (in P. van der Goofs hand¬ 
writing) Aphis citricola n.sp. / van der Goot 25/7 1912. The hololectotype is an apterous 
viviparous female, labelled: Left, Aphis citricola van der Goot, apt. viv. fern., hololecto¬ 
type, det. P. van der Goot. Right, Oranienbaum, R. Paissler leg., Westküste Süd- 
Amerikas, ? Chili, d.e.d. 23-IV-1904. Paralectotypes, apterous and alate viviparous 
females, all somewhat damaged, are labelled similarly. Material in alcohol, the 
hololectotype, and nearly all paralectotypes were returned to the Zoologisches Institut 
und Zoologisches Museum, Universität Hamburg, except some paralectotypes deposited 
in the author’s collection. 
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COLEOPHORA TRIFOLII CURTIS (LEP., COLEOPHORIDAE). Het oudste uit 
Nederland bekende exemplaar blijkt niet dat van Schölten te zijn (zie Ent. Ber., Amst. 

34 : 214, 1974). In Natuurh. Maandbl. 32 : 71, 1943, vermeldden Doets en Vari de 
soort reeds als nieuw voor de fauna (hier onder de naam Eupista frischella L.), geba¬ 
seerd op een 9 gevangen door W. H. J. van der Beek te Bussum op 19.VL1917 en dat 
zich toen in de collectie-Vari bevond. Blijkbaar was Doets deze publicatie vergeten, 
toen hij de soort in 1949 weer als nieuw voor de fauna vermeldde. 
G. R. Langohr, Pleistraat 20, Simpelveld. 
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The date of publication of M. Spinola’s paper on the Hymenoptera collected 

by V. Ghiliani in Para, with notes on the Eumenidae described in this work 

by 

J. VAN DER VECHT 
Burg. Vermeerlaan 4, Putten, Netherlands 

Although the volume of the memoirs of the Academy of Sciences of Turin, which 
contains the above mentioned paper by Spinola (series II, vol. XIII) was published in 
1853, some authors have given 1851 as the date of publication of that paper. One finds 
the latter date, for example, in the “Catalogus Hymenopterorum” of Dalla Torre 
(1892—1902), in his review of the Vespidae in the “Genera Insectorum” (1904), and 
in Zavattari’s paper on the South American Eumenidae (1912). Recent authors, for 
example Richards (1934), Bohart & Stange (1965), Townes (1966) and Willink (1972), 
appear to have generally agreed with Bequaert (1912) who wrote: “Zavattari, il est 
vrai, donne Tannée 1851 comme date de publication de l’espèce de Spinola, mais par 
erreur, je pense. L’exemplaire des Mémoires de l’Académie de Turin, contenant la 
description d’O. azurescens, que j’ai pu consulter, ne porte pas d’autre date que 1853; 
c’est d’ailleurs la date donnée par Hagen pour le travail de Spinola, tant pour sa 
publication dans les Mémoires de Turin que pour les tirages à part. Voir aussi à ce 
sujet la remarque de Saussure, Smithson Miscell. Coll., no. 254, 1875, p. 121.” 

The latter author writes there concerning a species described in Spinola’s paper: 
“The name M. infernalis was given by my excellent friend Marquis Max. Spinola 
before I gave the species the name of Spinolae, but the manuscript of Spinola having 
taken a long time to print, the name Spinolae was published first, so that I was obliged 
to preserve it.” 

Nearly twenty years ago I came across a separate of Spinola’s paper in the library 
of the “Rijksmuseum van Natuurlijke Historie”, Leiden, which differs in pagination 
from the same article in the bound volume of the journal (3—78 and 19—94, 
respectively). The fact that according to the title page this separate was published in 
1851, aroused serious doubts whether Bequaert’s conclusion was correct. At that time 
there was no special inducement to go further into the matter, but recently the question 
forced itself on me in connection with the preparation of a catalogue of the neotropical 
Eumenidae. Very probably the exact date of Spinola’s paper will prove to be of little 
importance for the majority of the species described in this work, but in the Eumenidae 
some nomenclatorial problems arise from the publication of de Saussure’s monograph 
of this family in the years 1852 and 1853. 

That it must have been practically possible to issue separates of the paper in 1851 
is demonstrated by the following facts. The manuscript was submitted for publication 
in the session of 15 December 1850, as is evident from the title page in volume XIII 
of the “Memorie”. The preceding volume of this journal contains a report on the 
activities of the Academy in the years 1849 and 1850, in which the “Segretario 
Aggiunto” states that the paper by Spinola was already printed in “Volume XIII, 
pag. 19”. Since this report bears the date 22 February 1852, it was probably written 
in 1851. 

When I consulted Prof. O. W. Richards on this subject, he wrote me (June 1974) 
that he knew of the existence of two versions of Spinola’s paper, but that he was 
uncertain whether the separate really appeared in 1851. He noted that Cams & 
Engelmann (1861) as well as Hagen (1863) give 1853 as the date of the journal and 
for the reprint or separate. 

It is now possible to prove, however, that the version with the separate pagination 
appeared indeed in 1851 or, at the latest, early in 1852. The clue is the following note 
in de Saussure’s monograph (1852 : 22); it is inserted as an “Appendice” to the 
discussion of the genus Zethus: “Pendant que ces pages s’imprimaient, j’ai eu 
connaissance du mémoire de M. Spinola, intitulé; Compte-rendu des Hyménoptères 
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inédits provenant du voy. entom. de M. Ghiliani, etc. (Mém. Acad. de Turin. Serie II, 
tom. XIII), dans lequel il décrit un insecte qui doit rentrer dans le genre Zethus, 

sans qu’il nous soit possible de dire s’il appartient à la deuxième ou à la troisième 
division. — Zethus geniculatus (Didymogastra geniculata Spinol. p. 64). Long 13 mill. 
Niger,” etc. 

From this “Appendice” two important conclusions can be drawn. 
(1) Since the first part of de Saussure’s monograph, containing the pages 1—128 (and 
the plates 2—5) was received by the British Museum on 11 Nov. 1852 (see Griffin, 
1939), it is evident that the copy of Spinola’s paper, mentioned by de Saussure, must 
have appeared some time, probably several months, before that date. 
(2) This copy must have belonged to the issue dated 1851, for only in this version is 
Didymogastra geniculata discussed on p. 64. 

Consequently the version of 1851 may safely be regarded as a preprint,1) which 
preceded the publication of de Saussure’s monograph. Although this author in a later 
work (Saussure, 1875) appears not to have regarded the preprint as a valid publication 
(see below under Odynerus? azurescens), there seem to be no valid reasons to reject 
it now, for it evidently satisfies the provisions of the Code of Zoological Nomenclature. 
Consequently 1851 is to be taken as the date of first publication of all new taxa 
described in this work. 

The effect of this conclusion on the nomenclature of some South American 
Eumenidae is incorporated in the following annotated list of all the species of this 
family described or discussed in Spinola’s paper. 

Didymogastra geniculata Spinola, 1851, Mém. Acad. Sei. Turin (2) 13 (preprint): 64, 
no. 60, $ $ - Placed in the synonymy of Zethus (Zethoides) binodis (Fabr. 1798) by 
Bohart and Stange (1965: 155), who incorrectly give 1793 as the date of publication of 
Z. binodis; they refer to Spinola, 1853: 60, evidently citing the number of the species 
instead of that of the page (80 in the journal). 

Eumenes ghilianii Spinola, 1851, l.c.: 65, no. 61, $ - Apparently not recognized by 
subsequent authors. De Saussure (1855: 140) noted that he did not know the species 
and reproduced the original description; Zavattari (1912) did not mention the species. 
My impression that this would prove to be a species of Pachymenes which I had found to 
be common in Surinam was confirmed by a recent visit to the Zoological Museum of 
the University of Torino (Sept. 1974), where I was kindly allowed to study the Spinola 
collection. A male placed here together with a female of “brunnea M.B.” is evidently 
the type of Eumenes ghilianii Spinola. It is identical with Pachymenes pallipes 

Saussure, 1852 (nec Vespa pallipes Olivier cited by de Saussure as a questionable 
synonym), which name now goes into synonymy. 

Eumenes brunnea Spinola, 1851, l.c.: 66, 9 . - In a paragraph following the 
description of the preceding species Spinola discusses a female from Brazil which he 
received under the name of Eumenes brunnea M. B. (Mus. Berlin) from Klug. Since 
this name had not been published previously and because Spinola states that the 
female closely resembles the male of E. ghilianii, but has the clypeus entirely black, 

E. brunnea Spinola, 1851, must be regarded as an available name. It was not 
recognized as such by Dalla Torre (1894) or by later authors. 

Examination of the type has now shown that E. brunnea is only a colour form of 
E. ghilianii, as already suspected by Spinola. He wrote: “Les Eumenes brunnea et 
ghilianii ne seraient donc des variétés de la même espèce? Dans ce cas, par un juste 
égard à la communication du Doct. Berlinois, je désirerais conserver à cette espèce, 
quand même elle serait encore inédite, le nom sous lequel il a été le premier à signaler 
l’existence.” 

!) The library of the U.S. Department of Agriculture at Beltsville possesses a copy 
which bears the date 1851 and was given by Saussure to H. Milne Edwards as 
evidenced by this author’s handwriting on the green cover (information received 
from Mr. Arnold Menke, U.S. National Museum). 
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I do not think that this wish which would revive a hitherto overlooked name and 
give it priority over one based on a fairly extensive description, could be supported by 
any of the provisions of the Code. Acting as first reviser in accordance with Article 24, 
I propose therefore to give E. ghilianii priority over E. brunnea. 

Odynerus? azurescens Spinola, 1851, l.c.: 66, no. 62, $ . - It is of interest to note 
that de Saussure (1855: 160) placed his Montezumia rujipes (1852: 89) in the synonymy 
of this species which was transferred to the genus Montezumia, and that he referred to 
the preprint of Spinola’s paper (“p. 66, no. 62”). Later (Saussure, 1875: 117) he no 
longer recognized the priority of Spinola’s name, and placed M. rubritarsis Sauss. 
(1852), M. rufipes Sauss. (1852) and Odynerus azurescens Spinola now cited as “Mém. 
Acad. Turin, XIII, 1853, 82, 62 $ ”) all in the synonymy of Montezumia coerulea 

Saussure, 1852. Zavattari (1912) correctly gave the name azurescens priority over the 
four names under which de Saussure had described this species in 1852, but Bequaert 
(1921) selected M. rufidentata Sauss. (1852) as the valid name. Willink (1972) who also 
regarded 1853 as the date of publication of Spinola’s paper, followed this example. 
However, M. azurescens Spinola (1851) must now again be accepted as the correct 
name of this species. 

Odynerus? carinulatus Spinola, 1851, l.c.: 67, no. 63, $ . - This species was placed 
by de Saussure (1855: 166) in a new division Parazumia of the genus Montezumia. 

Bequaert (1921) regarded Parazumia as a synonym of Pachymenes, apparently 
unaware of a paper by Bertoni (1918) who treated Parazumia as a separate genus. 
According to Willink (in litt.) it is indeed preferable to give Parazumia generic rank. 

Eumenes sepulchralis Spinola, 1851, l.c.: 67 [nomen nudum]. - Probably the 
specimen discussed under the description of Od. carinulatus, a wasp received from 
Klug with the unpublished name Eumenes sepulchralis M. Ber. (Mus. Berlin), is the 
same as the type of Montezumia sepulchralis Saussure, described in 1855 from the 
collection of Spinola. Since Spinola says no more about this specimen than that the 
[gastral] petiole is as short as in ’’nos espèces de Para”, the name sepulchralis is here 
only a ’’nomen nudum”. 

Odynerus infernalis Spinola, 1851, l.c.: 68, no. 64, $. - In 1875, when de Saussure 
had either overlooked the preprint of Spinola’s work or regarded it as an invalid 
publication, he synonymized this species with his Montezumia spinolae, published 
in 1852, and gave the latter name priority. Bequaert (1921) followed this example, 
but in a paper which he published together with Salt in 1929 the species is recorded 
as M. infernalis (Spinola), the name which is also used by Zavattari (1912). This must 
now indeed be regarded as the correct name. 

Odynerus indutus Spinola, 1851, l.c.: 69, $. - In the discussion which follows the 
description of Od. infernalis, Spinola mentions some characters of a female from 
Brazil sent to him by Klug under the previously unpublished name Odynerus indutus 

Kl. M. Ber. (Mus. Berlin). This name is not mentioned by de Saussure (1852—-’55, 
1875) nor by Dalla Torre (1894), but it occurs in a list of synonyms of Montezumia 

brunnea (Saussere) [recte: brunea] in Zavattari (1912) as “Odynerus indutus Klug in 
schedis, Spinola, Mem. Accad. Sc. Torino (2), XIII, 1851, p. 84, p. 85”. As elsewhere 
in his paper, Zavattari gives the date of the preprint, but appears to have corrected 
the page numbers; if the name is regarded as available — and I think this is acceptable 
— Spinola should be cited as its author, for Klug cannot be held responsible for the 
conditions that made the name available (art. 50 of the Code). According to Willink 
(1972: 70) the type of Odynerus “indutus Klug” ($) is identical with Montezumia 

nigriceps (Spinola), 1841, and its name is therefore invalid as a junior synonym. 
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SUMMARY 

It can be proved that the paper of M. Spinola on the Hymenoptera collected by 
Ghiliani in Para in “Memorie Accad. Sei. Torino5’ (2) 13: 19—94 (1853) was preceded 
by its publication in 1851, or at the latest early in 1852, as an “Extrait des Mémoires 
de l’Académie des Sciences de Turin” (2) 13: 3—78, dated 1851. Changes in 
nomenclature of Eumenidae resulting from this fact are: Montezumia azurescens (Spin.) 
1851 = M. rufidentata Sauss. 1852; Montezumia inf emails (Spin.) 1851 = M. spinolae 

Sauss. 1852. Eumenes ghilianii Spinola 1851 is transferred to Pachymenes Sauss., with 
Eumenes brunnea Spinola 1851 and Pachymenes pallipes Saussure 1852 as synonyms. 
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LEWIS, H. L., HET GROTE VLINDERHANDBOEK. Uitgeverij W. Gaade b.v., 
Het rode Hert, Amerongen. 

Het zou bij de bespreking van de Duitse editie van „Butterflies of the World”, waar¬ 
van een present exemplaar aan de Ned. ent. Ver. gestuurd werd, niet elegant geweest 
zijn ook te vermelden, dat tevens een Nederlandse uitgave verschenen is, waarvan de 
prijs aanmerkelijk goedkoper is, namelijk ƒ 89,50. Dit is mogelijk geworden, doordat 
alleen van de inleiding een Nederlandse bewerking gegeven is. De overigens summiere 
tekst bij de afbeeldingen is de onvertaalde Engelse. — Lpk. 

ARCTIA VILLICA L. OP GOEREE (LEP., ARCTIIDAE). Ook een soort die in 
ons land sterk achteruit gegaan is. Terwijl deze fraaie Beervlinder vroeger in Zuid- 
Limburg geregeld aan te treffen was, horen we nu nauwelijks meer van vondsten in dit 
gebied. Op de eilanden in het zuidwesten komt villica gelukkig echter nog voor, al is 
exemplaar op licht aldaar op 3 juni 1974, terwijl de heer H. W. van der Wolf er in 
1974 vier aantrof. — Lpk. 
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Sigmactenus cavlfrons, a new flea from New Guinea 
by 

F. G. A. M. SMIT 
British Museum (Natural History), London 

Three species of Sigmactenus Traub, 1950 (Leptopsyllidae, Leptopsyllinae) have been 
described: S. werneri Traub, 1950 (from Mindanao, Philippine Islands), the closely 
related S. alticola Traub, 1954 (from Mt Kinabalu, Sabah) and the more distant 
S. toxopeusi Smit, 1953 (from New Guinea). They are all parasites of montane murid 
rodents, especially Rattus spp., but specimens not infrequently stray on to other kinds 
of small mammals. 

Figs. 1, 2. Sigmactenus cavlfrons sp. nov. (1) Head and pronotum of male (holotype), 
(2) Antenna of female (allotype). 
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Specimens of a fourth species were recently collected in North-East New Guinea 
from murid rodents by Dr G. George, to whom we are much indebted. The Common¬ 
wealth Institute of Entomology, London, generously presented the hoiotype and 
allotype to the British Museum (Natural History). 

Sigmacienus cavifrons sp. nov. (Figs. 1-5). 
Type material: $ Hoiotype, Tuman River, 5.45S 144.23E, Kubor Range, N. E. New 

Guinea, from Pogonomys sylvestris Thomas, 22.'VII.1973, leg. G. George; $ allotype, 
same locality and collector, from Pogonomelomys ruemmleri Tate & Archbold, 
19.VII.1973. 

Diagnosis: At once separable from the three other species in the genus by the 
marked concavity of the frons (in fact, this is the only species in the Family with a 
concave frons, a characteristic which is quite rare in the entire Order). Nearest related 
to S. toxopeusi Smit from which the new species can be distinguished, apart from the 
shape of the frons, by (a) having fewer spines in the genal ctenidium (10 as against 
12-15), (b) fewer spines in the pronotal ctenidium (24 as against 27-28), (c) in the 

Figs. 3, 4. Sigmacienus cavifrons sp. nov., Hoiotype. (3) Terminalia, (4) Aedeagus. 
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male by the widening of the apical part of the telomere and by the narrower hamulus, 
(d) in the female by the drastic reduction in internal striation of the spermathecal 
bulga. 

Description: Head (Figs. 1, 2). Frontal margin concave (Fig. 1) (in S. toxopeusi this 
margin is usually convex to a similar degree but in some specimens the margin is 
virtually straight); the head strongly resembles that of the quite unrelated Epirimia 

aganippes (Rothschild, 1904) from South Africa. Upper part of internal incrassation 
of frons reaching beyond the bases of the adjacent genal spines. Submarginal row 
consisting of 4-5 small setae. Dorso-frontal row of 6-7 setae. In front of the 
uppermost spine of the genal ctenidium a long seta and a shorter one obliquely 
behind it. Two long setae on the middle of the gena; a few scattered minute genal 

Fig. 5. Sigmactenus cavifrons sp. nov. Terminalia of female allotype. 
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setae. The sigmoid genal ctenidium consists of 10 blunt spines in both sexes. Eye 
completely vestigial. Labial palp of 5 units, reaching to about the middle of the fore 
coxa. Antennal scapus without a dense tuft of dorso-marginal setae. Setae of pedicellus 
very short in the male, a little longer in the female; in the latter sex one dorsal seta 
of the pedicellus is very well developed and reaches well beyond the apex of the clava 
(Fig. 2). Antennal fossa dorsally bordered by about half-a-dozen small setae, the fossa 
itself in the lower half minutely and densely punctulately striated. Postantennal region 
with 4 rows of setae. 

Thorax (Fig. 1). Pronotum (Fig. 1) with two rows of setae, the anterior row of 
3-4 setae each side; pronotal ctenidium of 24 sharply pointed spines in both sexes. 
Mesonotum with 3 rows of setae; two pseudosetae each side dorsally under its collar. 
Mesosternosome with about 10 setae. Metanotum with 3 rows of setae and one minute 
marginal spinelet each side. Lateral metanotal area with one large and one small seta 
(the latter may be absent), metepisternum with one large seta, metepimeron with 
5-7 setae, the posterior ones being the longest. 

Legs. Fore tibia with a dorso-lateral comb of 10-11 spiniform setae, that of mid 
tibia of 11-13 and of hind tibia of 12-14 setae. These combs are preceded by a 
submedian row of setae on the outer surface of the tibia, consisting of 6, 7 and 
5-9 setae respectively. Longest apical seta of second hind tarsomere very short, not 
quite reaching to the middle of the third tarsomere. Distitarsomeres with four pairs of 
lateral plantar setae and one pair between the basal setae. Ungues fairly short. 

Abdomen. Terga I - VII with two rows of setae, the anterior row in the male of 
2- 5 (average 3) setae, in the female consisting of 2 - 6 (average 4) setae. Marginal 
spinelets on each side of terga I - V, $ : 2, 2, 1-2, 1-2 and 1-0 respectively; $ : 2, 2-3, 
1, 1 and 0. Three antesensilial setae in the male of which the middle one is thrice the 
length of the upper and twice that of the lower seta (Fig. 3); in the female five 
antesensilials on one undivided pedestal (four being the normal number in females 
of this genus, the short middle seta is perhaps a superfluous one in this particular 
specimen) (Fig. 5). Basal sternum with only one ventro-marginal seta each side. 
Sterna III - VII in the male with a row of 3 setae each side. Sterna III - VI in the 
female with a row of 4 setae, the row on sterna V and VI preceded by one or two 
small setae. 

Male (Figs. 3, 4). Tergum VIII (Fig. 3) covering half the basimere, its posterior 
margin rounded and bearing at its dorso-posterior angle one long seta; 4-5 lateral 
setae below the spiracular fossa, above the fossa 4 small setae in a vertical row. 
Sternum VIII as high as wide, with one or two long setae at the posterior margin, 
preceded by 4 - 5 short ones. Basimere (Fig. 3) roughly triangular, with a broadly 
rounded apex; only a few small setae on the inner side near the dorsal margin. 
Telomere curved, quite slender but widening apicad; several setae, none of which 
spiniform or subspiniform, along the posterior margin. Manubrium long and narrow, 
slightly bent upward. Apodeme of tergum IX high and narrow. Proximal arm of 
sternum IX narrow, as is also the distal arm; the apical part of the latter arm with 
several thin setae; ventral margin of distal arm slightly bulging preapically, with 
3- 4 long slender setae. Apophysis of sternum IX only making about a quarter of a 
convolution. Aedeagal apodeme of medium width and slightly curved, with an upturned 
apex. Aedeagus (Fig. 4) much obscured by the paramere; no detailed drawing could 
be made of it. Hamulus (Fig. 4) long and narrow, slightly curved. Virgae penis 
making about half a convolution. 

Female (Fig. 5). Posterior margin of sternum VII with a small lateral lobe; the 
sternum with a posterior row of 5 strong setae each side, preceded by about a dozen 
smaller setae. Tergum VIII with several small setae above the spiracular fossa, one 
of the two setae below this fossa is very long; 3 long and several smaller setae on 
the lower part of the sternum. Anal tergum with a number of setae of varying 
lengths; anal stylet twice as long as broad, with two apical and one subapical setae. 
Ductus bursae strongly curved threefold. Ductus spermathecae and obturatus of 
subequal length, quite short. Bulga of spermatheca longer than broad, with a fairly 
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thick wall, a very distinct cribriform area bordered by a ring-like depression of the 
wall and with only a few striations near the base of the hilla which is longer than the 
bulga and bent at about a right angle. 

Length: $ $ 2 mm. 

PROF. DR. J. CHESTER BRADLEY t. Ons erelid Prof. Bradley is 25 februari j.l. 
overleden. Prof. Bradley, die 90 jaren oud is geworden, was specialist op het gebied 
van de kennis der Hymenoptera in het algemeen, en die der dolkwespen in het bijzon¬ 
der. Hij is ook bekend geworden door zijn werkzaamheden ten dienste van de zoölo¬ 
gische nomenclatuur. 

ROZKOSNŸ, R., 1973: THE STRATIOMYIOIDEA (DIPTERA) OF FENNOSCAN- 
DIA AND DENMARK. Fauna Entomologica Scandinavica, vol. 1, p. 1—140 + 
catalogue, fig. 1—456. Scandinavian Science Press Ltd., Gadstrup, Denmark. Prijs 
Dkr. 58. 

In dit werkje worden door de auteur de Stratiomyidae en de Solvidae behandeld, 
twee families die door Hennig (1967) bijeengebracht zijn in de superfamilie Stratio- 
myioidea. Het is een gedegen studie, waarvoor al het aanwezige materiaal uit de 
Scandinavische musea en uit verschillende partikuliere kollekties bestudeerd is even¬ 
als de typen van veel soorten, onder meer van Fabricius, Fallén, Zetterstedt, Staeger 
en Frey, waardoor menig nomenclatorisch en taxonomisch probleem kon worden op¬ 
gelost. De auteur beperkt zich niet tot de imagines alleen, waar mogelijk heeft hij ook 
de larven opgenomen. Van beiden geeft hij het milieu aan waarin ze gevonden worden. 
Een bijzonder compliment voor Mrs. G. Lyneborg, die de uitstekende afbeeldingen 
verzorgde, mag hier zeker niet ontbreken. 

Het boekje begint met enkele inleidende hoofdstukken, daarna volgen de tabellen 
en de soortsbeschrijvingen, tot slot een overzicht over de verspreiding der soorten in 
het Scandinavische gebied. Elke soortbeschrijving begint met de synoniemen waar¬ 
onder de soort bekend is; dan volgt een korte maar duidelijke beschrijving van imago 
en larve, tot slot een overzicht over de verspreiding in en buiten Scandinavië, vliegtijd 
en biologische bijzonderheden. 

Aangezien veel soorten ook in Nederland voorkomen, is kennisname van de hier 
verzamelde gegevens ook voor iemand, die zich met de Nederlandse vertegenwoor¬ 
digers van deze families bezig houdt, een noodzaak. Het is een revisie van het Skan¬ 
dinavische materiaal, die voor elke specialist op dit gebied belangrijk is. — Th. 

NOSEK, J. THE EUROPEAN PROTURA. Their taxonomy, ecology and distribution. 
With keys for determination. Genève, 1973, 8°, 345 pp., Ill fig. Prijs: 30 ZwFr. 
(Verkrijgbaar bij het secretariaat van het Muséum d’Histoire Naturelle, Route de 
Malagnou, CH-1211 Genève 6, Zwitserland). 

Negen jaar na het verschijnen van de grondige revisie van de Protura van de gehele 
wereld door Tuxen (door mij besproken in Ent. Ber., Amst., 25: 20, 1965) is nu een 
nieuwe monografie gepubliceerd gewijd aan de Europese Protura, en bewerkt door de 
Tsjechoslowaakse specialist Josef Nosek. De nieuwe bewerking omvat het gehele gebied 
van Europa en citeert ook gegevens met betrekking tot Noord Afrika. Het aantal 
soorten, uit Europa bekend, is sinds 1964 toegenomen met negenentwintig. De classifi¬ 
catie is in die periode eveneens gedeeltelijk gewijzigd. Naast deze nieuwe gegevens 
heeft Nosek nu ook een rubriek opgenomen die samenvat wat bekend is over de 
ecologie. Nosek’s figuren zijn minder verkleind dan die van Tuxen, en daardoor wat 
duidelijker. Het goed verzorgde boek bevat daarnaast o.a. een morfologische inleiding 
(gebaseerd op Tuxen), determinatietabellen en beschrijvingen. Het zal Europese bodem- 
zoölogen zeer welkom zijn. — L. van der Hammen. 
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Pycnogonida found on fouling panels from the East and West coast 
of America 

by 

JAN H. STOCK 
Institute of Taxonomie Zoology, University of Amsterdam, The Netherlands 

Introduction. — Throng the courtesy of Dr. James A. Bruce, Marine Biologist of the 
U.S. Naval Oceanographic Office, Washington, D.C., the author received a small 
collection of Pycnogonida, mostly from fouling panels of wood and asbestos shetting. 
These panels were either submerged beside piers or in bays, or on steel frames resting 
on the bottom, sometimes anchored in deeper waters. 

The present paper deals with a number of species found in the Pacific, on the 
coasts of Chile and Ecuador (almost terra incognita as far as Pycnogonida are 
concerned), and furthermore in the western Atlantic (Puerto Rico, Bahamas, and 
Maine). 

No new species are represented, but the range of several species is extended, a new 
synonymy is proposed, and the hitherto unknown male sex of one species is described. 

The material treated in this paper has been, by kind permission of Dr. Bruce, 
deposited in the Zoölogisch Museum, Amsterdam. 

The following species are present: 
Achelia besnardi Sawaya, 1951, from the Bahamas (range extension). 
Achelia sp. (a juvenile, from Chile). 
Tanystylum intermedium Cole, 1904 (from Chile; is new to the coast of South America; 

synonymized with T. intermedioides Hedgpeth, 1961). 
Tanystylum i. isthmiacum Stock, 1955 (from Ecuador; range extension, first record of 

the male). 
Phoxichilidium femoratum (Rathke, 1799), from Maine, U.S.A. 
Anoplodactylus erectus Cole, 1904, from Chile (range extension). 
Endeis mollis (Carpenter, 1904), from Puerto Rico. 

Achelia besnardi Sawaya, 1951 (figs. 1-9) 
A. besnardi Sawaya, 1951: 271-274, pis. I-II. 
A. saw ay ai Marcus, 1940 forma besnardi. - Stock, 1955: 246-247. 
A. (Pigrolavatus) besnardi. - Fry & Hedgpeth, 1969: 105, figs. 152, 153, 155. 

Material. - 1 $, 1 9. Bahamas, 23°40' N 77° W; NSRLD Array, from fouling 
panels or anchor chain (panels set at 50 and 100 ft., anchored in water of 4200 ft.); 
April 1971. 

Remarks. - As I noted before, this appears to be a slenderer form of Achelia saw ay ai 

Marcus, 1940. In general, Sawaya’s figures of this species (or form) are very satisfactory, 
although I have never observed specimens with the lateral processes so clearly 
separated as in his type-specimen. The palp (fig. 2) has a richer setal armature than 
indicated in Sawaya’s figure. The male oviger (fig. 6) has a reversed spiniform process 
near the base of segment 7. Segment 8 bears 1 compound spine, segments 9 and 10 
each 2 such spines; the compound spines have 2 or 3 lateral teeth. The female oviger 
(fig. 4) is of the usual shape; compound spines occur on segments 7 to 10, 2 spines on 
each segment. The trunk of the female is only slightly less spinose than that of the 
male. The legs of the female bear, however, less frequent and lower spiniferous 
tubercles on coxae 1 and 2 than in male. 

I am unaware on which basis Fry & Hedgpeth (1969: 102) record this species from 
the former Belgian Congo (perhaps Fage’s record of A. saw ay ai from that locality 
was confused with A. besnardi ?), nor is it clear to me why these authors record 
A. besnardi (in a distribution map, fig. 155) from as far South as 45° S on the coast 
of Argentine. Unless they used unpublished records, the southermost locality published 
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Figs. 1—3. Achelia besnardi Sawaya, 1951, $. 

1, trunk, dorsal (scale a); 2, palp (b); 3. proximal part of 3rd leg (a). 

for A. besnar di is from 22° S on the Brazilean coast. Other records are from the 
Virgin Islands (Stock, 1955) and the Bahamas (present paper). So, I am inclined to 
consider this species a member of the (tropical) Central American group (although 
one member of that group, A. saw ay ai, is also known from Zaire and the Malagasy 
Republic), instead of a member of the southern South American group with which 
Fry & Hedgpeth classify this form. 

Achelia sp. 

Material. - 1 juv. Punta Arenas, Chile (panel 1139); depth 15-20 ft.; salinity 30.6 %„; 

28.VIII.1970. 

Tanystylum intermedium Cole, 1904 (figs. 10-15). 
T. intermedium Cole, 1904: 278-280, pi. XXI figs. 7-9, pi. XXII figs. 1-7, pi. XXIII 

figs. 1-3; Hall, 1913: 131; Hilton, 1915a: 68; Hilton, 1915b: 204; Hilton, 1920: 93; 
Hilton, 1939a: 32; Hilton, 1939b: 72 Hedgpeth, 1941: 255, pi. 11; Hilton, 1942: 69. 

T. intermedioides Hedgpeth, 1961: 14-16, fig. 10. 
Material. - 1 $ ovig. Antofagasta, Chile (panel 1129), 23°40' S 70°23' W; from 
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Figs. 4—9. Achelia besnardi Sawaya, 1951. 
4, oviger, $ (scale b); 5, compound spine from oviger segment 9, 9 (free-hand 
sketch); 6, oviger, $ (b); 7, terminal compound spine from oviger segment 
10, $ (free-hand sketch); 8, leg 3, $ (a); 9, distal segments of leg 3, $ (b). 

panels suspended from piers in harbours and bays; depth 15-20 ft.; temp. 18.8° C; 
salinity 34.9 %0; 28.VIII.1970. 

Remarks. - The present specimen has been collected near the type-locality of 
Tanystylum intermedioides Hedgpeth, 1961, which was found in very shallow water 
(0-0.5 m) at 23°06'30" S 70°28' W. In its morphology, the present specimen bridges 
almost completely the gap between T. intermedium, a species from southern and 
central California, and its “southern hemisphere counterpart” (Hedgpeth, 1961: 16) 
T. intermedioides. 
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Figs. 10-—15. Tanystylum intermedium Cole, 1904, $. 
10, trunk, dorsal (scale a); 11, chelifore, drawn in situ (c) 12, palp (b); 13, oviger (b); 
14, distal oviger segments (c); 15, fourth leg, the figures in the propodus indicate 
the range of variability in propodal armature (a). 

So, the palp is 6-segmented (the long terminal segment is not subdivided) as in 
intermedioides ï), and not 7-segmented (terminal segment subdivided into 2 subequal 

*) Hedgpeth (1961: 14) attributes only 5 segments to the palp, but apparently 
overlooked the small basal segment; his figure 10 b of the palp of intermedium is 
not correct since the short 3rd segment is omitted. 
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articles) as in intermedium. The oviger, on the contrary, is like that of typical 
intermedium: the 9th and 10th segments each bear 2 compound, leaf-like spines» It must 
be noted, that Hedgpeth’s description of the oviger of intermedioides is partially 
incorrect, in that it locates the “backward projecting spine or spur at the base of the 
sixth joint”, whereas in reality it is on the 7th segment. Furthermore, the distal portion 
of the oviger of the specimen of intermedioides figured in Hedgpeth’s paper appears 
to be mutilated (the homologon of segment 9 appears to be broken into 2 parts, 
considered autonomous articles by Hedgpeth, one of the distal spines appears to be 
lacking). 

It is supposed that the number of palp segments is variable in this species, as it is 
in several other Ammotheidae (Trygaeus communis, Tanystylum orhiculare .....), 
which may explain the presence or absence of a suture in the distal palp segment. The 
shape of the oviger spines, used by Hedgpeth as discriminating feature, may show 
differently when these delicate structures are studied under different angles. It is 
interesting to note that Hedgpeth attributes simple (= non-denticulated) terminal oviger 
spines to intermedioides, and leaf-like (denticulated) spines to intermedium, whereas 
Cole (1904: 279) considers the oviger spines of the latter species “short, slender, 
simple”. 

The present material differs from both Cole’s and Hedgpeth’s description in having 
irregularly implanted spines of unequal size on the propodal sole, instead of a “regular 
row of about 10 short spines” (Cole) or a “row of fine evenly spaced spines” (Hedgpeth). 
The various legs of the present specimen show considerable mutual differences in the 
armature of the propodal sole, although the pattern of the armature is rather constant. 
From proximal to distal (fig. 15) one finds a group of stronger spines (2 to 4 in number), 
then a group of fine spinules (1 to 2 in number), then a group of stronger spines again 
(1 to 3), and finally a setiform element at the base of the claw. 

Taking all this together, I have decided to lump all these slightly different “forms” 
into one species, for which the name Tanystylum intermedium Cole, 1904 should be 
used. 

Tanystylum isthmiacum isthmiacum Stock, 1955 (figs. 16-21). 
T. isthmiacum Stock, 1955: 247-249, fig. 17. 
T. i. isthmiacum. - Stock, 1966: 390, fig. 2 i-j. 

Material. - 1 $. Salinas, Ecuador (panel 1101); depth probably 15-20 ft.; panel 
suspended on a line attached to the pier; 12.XI.1969. 

Remarks. - Tanystylum i. isthmiacum was only known from a single female, found 
on the Pacific coast of Panama. The present male shows all the essentials of the 
species, although the intersegmental fold between trank segments 1 and 2 is absent in 
this specimen. The male oviger is of some importance, since it shows that isthmiacum 

belongs to the group of species in which the 7th oviger segment is expanded 
laterodistally. By this feature, isthmiacum resembles species like T oculospinum Hilton, 
1942 (see Child & Hedgpeth, 1971), T. tubirostrum Stock, 1954, and T. hurnm.eli.ncki 

Stock, 1954. 

Phoxichilidium femoratum (Rathke, 1799) 
Refs.: see Hedgpeth, 1948: 216. 
Material. - 9 specimens. Searsport, Maine, U.S.A. (panel 8-6); depth 18 ft.; 

temperature 9° C; salinity 26.0 %0\ 6.XI.1962.. 
Remark. - A common species on both sides of the northern Atlantic. 

Anoplodactylus erectus Cole, 1904 (figs. 22—23) 
A. erectus. - Stock, 1955: 239—243, figs. 13—14 (refs.); Child, 1970: 288—289. 

Material. - 2 $. Valparaiso, Chile (panels 1132 and 1134); depth 15—20 ft.; 
temperature 12° C; salinity 35.0 %0; 28.VIII.1970. 
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Figs. 16—21. Tanystylum i. isthmiacum Stock, 1955, $. 
16, trunk, dorsal (scale d); 17, palp (e); 18, oviger, under cover glass pressure (d); 
19, terminal compound spine of oviger segment 10 (f); 20, leg 3 (d); 21, ocular 
tubercle from the left (free-hand sketch). 

1 $. Punta Arenas, Chile (panel 1139); depth 15—-20 ft.; salinity 30.6 %c; 28.VIII.1970. 

Remarks. - Te chela (fig. 22) has a slightly more pronounced “spiny cushion” at 
the base of the movable finger, and the propodus (fig. 23) is slightly less slender than 
in North American material, but otherwise the northern and southern hemisphere 
specimens are very similar. The similarities concern the tuberculation of the crurigers, 
the structure of the oviger, the shape of the cement gland, the male sexual spurs, the 
presence of a short propodal lamina, etc. 
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Figs. 22—23. Anoplodactylus erectus Cole, 1904, $. 

22, chela (scale b); 23, distal leg segments (a). 

Previously recorded from the Pacific coast of North and Central America, from 
Panama to British Colombia, from Hawaii, and from the Tuamotu Archipelago. The 
present records extend the range of the species to the Pacific coast of South America. 

Endeis mollis (Carpenter, 1904) 
E. mollis. - Bourdillon, 1954 : 4 (refs.). 

Material. - 1 $. Vieques Sound, Puerto Rico (panel 1155); depth of panels 50—100 ft., 
but material might have come from anchor chain from deeper waters; temperature 
26° C; 8.III.1970. 

Remark. - A circum-tropical species from relatively shallow waters. 
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POLYGONIA C-ALBUM L. IN WEST-NEDERLAND (LEP., NYMPHALIDAE). 
De bloeitijd van deze fraaie dagvlinder ligt al ongeveer 30 jaar achter ons. Waarne¬ 
mingen in het westen van het land zijn weer schaars geworden. Vermeldenswaard zijn 
daarom de volgende: op 4 en 9 augustus 1974 telkens één exemplaar te Ouddorp (W. 
Grinwis), op 30 juli 1974 één op bloeiende Buddleia te Haamstede (J. P. C. Boot). — 
Lpk. 

MERKWAARDIGE VOEDSELPLANT VOOR CUCULLIA VERBASCI L. (LEP., 
NOCTUIDAE). In de zomer van 1972 vond ik te Eijs (L.) bij het zoeken naar blad- 
mijnen op Inula conyza DC. (Donderkruid) tot mijn verrassing op deze planten een 
groot aantal rupsen van diverse grootte van Cucullia verbasci L. Thuis kweekte ik ze 
verder met Verbascum thapsus L. (Koningskaars) uit de tuin. 

De rupsen groeiden gestaag, maar toen mijn Koningskaars vrijwel opgegeten was, 
wilde ik ze weer verder kweken met Inula. Nu moest ik echter tot mijn teleurstelling 
vaststellen, dat deze plant niet meer gegeten werd, zelfs niet toen enkele dagen geen 
ander voedsel meer gegeven werd. De kweek leverde dan ook slechts drie vlinders op! 
Zou het vaker gebeuren, dat vlinders eieren leggen op een verkeerde plant? 
G. R. Langohr, Pleistraat 20, Simpelveld. 
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Zes soorten Microlepidoptera nieuw voor de Nederlandse fauna 

door 

G. R. LANGOHR 

1. Alucita grammodactyla L. (Orneodidae) 

De eerste vier exemplaren van dit sierlijke vedermotje verzamelde ik te Eijs op 
7 juni 1969, Dit waren exemplaren van de eerste generatie. Hetzelfde jaar verzamelde 
ik op 3 augustus nog twee van de tweede generatie. In 1971 nam ik op 29 mei enkele 
tientallen motjes waar, die opvlogen als ik door de vegetatie liep. In 1972 zag ik 
twee exemplaren van de eerste generatie op 2 juni, in 1973 weer enkele tientallen 
op 26 augustus. 

Het vlindertje vliegt op een vrij klein terreintje begroeid met een flink aantal 
voedselplanten van de rups Scabiosa columbaria L. (Duifkruid). Om de soort op een 
dergelijk klein terrein zoveel mogelijk te sparen verzamelde ik steeds slechts enkele 
exemplaren tegelijk. 

Stengelgal van Alucita grammodactyla L. in Scabiosa columbaria L. 
Foto A. van Frankenhuyzen. 
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Aanvankelijk hield ik de soort voor Alucita hexadactyla L., waarvan de rups op 
Lonicera leeft en die reeds lang uit ons land bekend is en steeds als algemeen vermeld 
wordt. Maar toen ik begon uit te kijken naar de rupsjes op Lonicera bemerkte ik dat 
er tot ver in de omtrek geen enkele kamperfoelistruik te vinden was, zodat ik ging 
twijfelen of het wel hexadactyla was. Dank zij het welwillend lenen door de heer 
Lempke van exemplaren uit de museumverzameling te Amsterdam van A. hexadactyla 

en A. huebneri Wallengren kon ik uitmaken dat het een andere soort moest zijn. 
Tenslotte bleek het A. g rammodactyla L. te zijn. Dit werd door de heer Lempke be¬ 
vestigd, die de exemplaren in het museum kon vergelijken. 

De rups leeft in stengelgallen van Scabiosa columbaria L. Die van de eerste gene¬ 
ratie is, mede gezien de vliegtijd, reeds half tot eind mei volwassen. Volgens de 
literatuur verpopt ze op de grond of in de woning. In de tweede helft van april zitten 
de rupsjes in de pas uitlopende planten, waarvan de hartscheut hartvormig verdikt en 
aan de buitenkant soms donkerrood gekleurd is. Die van de tweede generatie is in 
juli te vinden, onder aan de stengel, maar soms ook hoger. Op 13 oktober vond ik 
nog vrij veel verlaten stengelgallen op de vliegplaats. Ze zijn ongeveer erwtgroot en 
soms meer of minder donkerrood (zie afbeelding). 

2. Metzneria aprilella Herrich-Schäffer (Gelechiidae) 

Op 14 juni 1969 verscheen het eerste en tot nog toe enige exemplaar op licht te Eijs. 
Aanvankelijk hield ik de soort voor Metzneria neuropterella Zeiler, maar de heer 
Lempke aan wie ik het exemplaar ter vergelijking stuurde, vond van niet. Hij zond 
het motje naar Dr. Bradley (Commonwealth Institute of Entomology, Londen), die 
de soort determineerde als M. aprilella. 

In de literatuur kon ik bijster weinig vinden over deze soort. Alleen in „Spuler” las 
ik, dat zij voorkomt in Wallis, in Oostenrijk, bij Sarepta en in Klein-Azië, een versprei¬ 
ding dus met grote hiaten. Over de voedselplant kon ik evenmin iets vinden. Te Eijs 
vloog het motje op een krijthelling. 

3. Phyllonorycter (— Lithocolletis) scabiosella Douglas (Gracillariidae) 

Door slepen vond ik deze mineerder voor het eerst weer te Eijs en op precies 
dezelfde plek als de twee voorafgaande soorten, toch wel een buitengewoon goede 
vliegplaats voor micro’s! 

De rups van scabiosella maakt een grote vouwmijn aan de onderzijde van de blaadjes 
van Scabiosa columbaria L. Deze bladmijnen kon ik tot nog toe niet vinden, ondanks 
intensief zoeken op de vindplaats en op enkele natuurreservaten in de omgeving, waar¬ 
voor ik dank zij de welwillende medewerking van het Staatsbosbeheer vergunning 
verkreeg. 

Het motje werd door Dr. Bradley gedetermineerd. 

4. Bucculatrix antispilella Chrétien (Gracillariidae) 

Op 8 augustus 1970 vond ik het eerste motje tegen een boomstam zitten in de 
mooie maar helaas door industrie bedreigde bossen te Schinveld. Het vlindertje is 
fraai glanzend violet-bruin met twee goudglanzende tegenvlekken achter het midden 
van de voorvleugels. 

In de literatuur vond ik alleen vermeld, dat de soort slechts bekend is uit de Palts, 
waar Zuid-Limburg dus vrij goed bij aansluit. Een vermelding van voedselplant of 
levenswijze kon ik nergens vinden. 

5. Elachista magnificella Tengström (Elachistidae) 

Op een exkursie op 12 mei 1974 naar de prachtige bossen in de omgeving van 
Gronsveld-Cadier en Keer, in het Savelsbos, op de Trichterberg en de Riesenberg, vond 
ik naast bladmijnen van een vliegenlarve vrij veel mijnen van een Elachista-soort in 
de bladeren van Luzula sylvatica Gaudin. Deze Elachista moest in elk geval nieuw 
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zijn voor de Nederlandse fauna, want voor zover ik wist was tot nog toe uit ons land 
geen soort van dat genus uit Luzula bekend. 

Met enkele bladmijnen probeerde ik een kweek teneinde de juiste soort te kunnen 
vaststellen, wat mij op 25 juni 1974 drie imagines opleverde. Deze stuurde ik naar de 
Elachista-specialist Prof. U. Parenti te Turijn. Toevallig kon hij mijn exemplaren ver¬ 
gelijken met het type-exemplaar van E. magnificella van Tengström, dat hij te leen 
had van het Zoölogisch Museum te Helsinki en hij vond, dat onze soort er volkomen 
mee overeenstemde. 

In de vrije natuur trof ik intussen op de vindplaatsen van de bladmijnen op 21.VII. 
1974 vier motjes aan, waarvan drie exemplaren bijna onherkenbaar afgevlogen waren. 
Alle gecontroleerde bladmijnen waren op die datum verlaten. 

Verder vond ik de soort nog dank zij de bladmijnen te Oud-Valkenburg. Volgens 
de literatuur komt zij in juli voor in Noord- en Midden-Europa en in Engeland. 

6. Argyresthia pulchella Zeiler (Yponomeutidae) 

Tot dusverre verzamelde ik drie stuks van deze fraaie donker violet-bruine motjes, 
het eerste op 29.VIII.1969 te Simpelveld, het tweede op 19.VIII.1971 te Chèvremont 
en het derde tenslotte op 16.VIII.1971 te Kunrade. Alle motjes werden door kloppen 
verzameld. 

Volgens de literatuur vliegt de vlinder in Zuid-Duitsland en Oostenrijk van eind 
mei tot midden augustus met de hoofdvliegtijd eind juni tot eind juli. De biologie is 
nog niet geheel bekend. De rupsen zouden in april in de knoppen van Corylus en 
Sorbus leven en later onder een spinsel aan de bladeren. 

Verspreiding: Scandinavië, Rusland, Zwitserland, Zuidduitse Alpen, Oostenrijk en 
Polen. Wederom grote gebieden, waar de soort tot dusver niet waargenomen is! 

Voor alle welwillende hulp en determinaties dank ik de heren Dr. D. J. Bradley, 
A. van Frankenhuyzen, B. J. Lempke en Prof. U. Parenti. 

SUMMARY 

Six species of Microlepidoptera, new to the Dutch fauna, are mentioned, all taken 
or bred in the south-east of the province of Limburg. 
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DE MICROLEPIDOPTERA VAN BISSCHOP VAN TUINEN. In mijn mededeling 
over Hedya roseomaculana (Herrich-Schäffer) (Ent. Ber., Amst. 35: 31, 1975) schreef 
ik, dat het exemplaar uit bovengenoemde collectie geen gegevens over vindplaats en 
datum bevat. Ik vroeg me toen af, of dat kwam omdat het een „micro” was, die Van 
Tuinen eigenlijk weinig interesseerde. 

Ik trof inmiddels meer Microlepidoptera aan in de Amsterdamse collectie die uit 
deze verzameling afkomstig zijn. Geen van deze exemplaren heeft een vindplaatsetiket 
in tegenstelling tot Van Tuinen’s Macrolepidoptera. Alle zijn slechts geëtiketteerd met 
„Collectie Van Tuinen”. Het zijn beslist geen buitenlandse dieren, maar gewone Neder¬ 
landse soorten. Dit maakt de waarschijnlijkheid dat het exemplaar van roseomaculana 

ook uit Nederland afkomstig is, wel heel groot. — Lpk. 

COMMISSIE VOOR NATUURBESCHERMING. De secretaris van deze commissie, 
de heer W. Hellinga, deelt mede dat zijn nieuwe adres vanaf 1 mei is: Arendhof 1 
in Nuenen (N.B.). 
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Schadelijke Insekten in 1974 

door 

G. VAN ROSSEM, H. C. BURGER, C. F. VAN DE BUND 

Plantenziektenkundige Dienst, Wdgeningen 

DIPTERA: BIBIONIDAE 
Van Dilophus fehrilis L. (een rouwvlieg) werden drie belangrijke aantastingen ge¬ 

vonden in vlas, aardappelen en zomergerst. In alle drie gevallen kon verband worden 
gelegd met een overmaat aan organische mest. Mogelijk waren andere omstandigheden 
mede van invloed, zoals de zachte, voorafgaande winter en de uitzonderlijke droogte 
in het voorjaar. 
ITONIDIDAE 

Uit Den Helder ontvingen wij een aantasting van de peregalmug (Contahnia pyri- 

vora Riley). De soort was vroeger gewoon in ons land, wordt thans zelden aangetrof¬ 
fen. Deze galmug veroorzaakt een gal, genaamd dikkoppen. Hierbij zwelt de jonge 
vrucht enigszins op en wordt zwart gekleurd. Het verschijnsel kan worden verward 
met vorstschade. 

HYMENOPTERA: DIPRIONIDAE 
Uit een kwekerij te ’s-Graveland ontvingen wij D/pr/on-larven die leefden op Pinus 

strohus. Bij determinatie van de larven bleek dat dit Diprion similis (Hartig) betrof, 
een soort die wij nooit eerder ontvangen hebben. Er treden twee generaties per jaar 
op. 

CHALCIDOIDEA: MEGASTIGMINAE 
In de zaden van Sorbus intermedia te Zundert werden larven aangetroffen van Me- 

gastismus brevicaudis Ratzeb. De betreffende Sorbus werd gebruikt voor de zaadteelt. 
Het is mogelijk dat deze Europese soort niet bekend is uit Nederland. Een opvallend 
verschijnsel bij Megastigmus-soorten is dat zij overwegend leven in zaden van naald¬ 
hout. Er zijn maar weinig soorten die zaden van loofhout aantasten (Milliron, 1949). 

COLEOPTERA: DERMESTIDAE 
In een huis in de Jordaan te Amsterdam werd een nieuwe Anthrenus-soort voor ons 

land gevonden, ni. A. sarnicus Mroczk. Deze soort werd in 1962 beschreven van de 

APR »7 «76 
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Kanaaleilanden, sindsdien zijn een aantal vondsten bekend uit Zd. Engeland, vooral 
Londen (Edwards, 1969). In het betreffende huis kwamen muizen voor, die bestreden 
waren. 
SCOLYTIDAE 

Van het R.I.N. (D. Doom) te Arnhem ontvingen wij bastkevers die in de boswachterij 
Gieten werden verzameld uit lariksstammen (stormhout), met de vraag of het inder¬ 
daad de soort Ips cembrae Heer betrof. Dit konden wij bevestigen. Deze bastkever, 
die in het grootste deel van Europa voorkomt, was uit Nederland nog niet bekend. 
De hoofdvoedselplant is lariks. De soort schijnt onder bepaalde omstandigheden, bij 
massaal optreden, primaire schade te kunnen veroorzaken. 

LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE 
Op rozen (Rosa rugosa) te Wageningen werd in 1973 en 1974 Grapholitha tenebro- 

sana Dup. gevonden als larve in rozebottels. Door uitkweken werd de determinatie 
bevestigd. De laatste waarneming over deze bladroller dateert van 1939 en 1940 
(Doets, 1946) (zie ook Bentinck en Diakonoff, 1968). 
GELECHIIDAE 

Aan aardappelen in het open veld, rond een losplaats waar ook aardappelen uit het 
Middellandse Zeegebied zijn aangevoerd, werd in 1973 een ernstige besmetting vast¬ 
gesteld van de aardappelmot (Gnorimoschema operculella (Zeil.)). Het is zeker dat 
deze aantasting ontstond door het wegvliegen van de motten uit de lading van zee¬ 
schepen. Door het zonnige en droge weer werden de motten in de gelegenheid gesteld 
zich voort te planten in de omliggende aardappelvelden. 
GRACILLARIIDAE 

Op plataan (Platanus acerifolio) in een gemeentekwekerij te Ede werd begin sep¬ 
tember ontdekt dat 85 bomen ernstig waren aangetast door Phyllonorycter platani 

(Stgr.). Dit is een soort die nog niet eerder is gevonden in Nederland (van Franken- 
huyzen en Houtman, 1972). 

HEMIPTERA: APHIDOIDEA; APHIDIDAE 
Te Beek (L.) en Ulestraten (L.) werden gallen op appel gevonden van Dysaphis 

radicolz (Mordv.). De determinatie werd bevestigd door Dr. D. Hille Ris Lambers. 
Deze gallen zijn uit West-Europa niet bekend, hoewel de soort ook in ons land ge¬ 
woon is op de zomervoedselplant Rumex. 

Van het Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek te Yerseke ontvingen wij 
Gerastium holosteoides, afkomstig van de slikken van Flakkee ten zuid-westen van 
Dirksland. Hierop kwam een bladluis voor van de soort Brachycolus cerastii (Kltb.). 
Deze bladluis, die uit Nederland bekend is van verschillende Cerastium-soorten, ver¬ 
oorzaakt in het voorjaar een galvormige verandering der groeitoppen. Volgens het 
gallenboek van Docters van Leeuwen zou het een tamelijk zeldzame soort zijn in ons 
land. 

Er ontstonden in 1974 wederom moeilijkheden door het optreden van Myzus per- 

sicae (Sulz.), ditmaal in bieten. De zware aantastingen in aardappelvelden, die jBch 
het vorig jaar voordeden (Van Rossem et al. 1974) kwamen dit jaar niet in die mate 
voor. Het slechte weer in de zomer was hiervan waarschijnlijk één van de oorzaken. 
In zuid-west Nederland en in Limburg ontstonden in het afgelopen seizoen zware in- 
fekties met vergelingsziekte in bieten. Door de zachte winter waren de overwinterings- 
kansen van de waardplanten van dit virus (o.a. zaadbieten en opslag van bieten) 
gunstig; bovendien kon de belangrijkste overbrenger van het vergelingsziekte virus, 
Myzus persicae (Sulz.), althans in zuid Nederland, door middel van parthenogeneti- 
sche voortplanting in het veld overwinteren. Een deel van deze populatie heeft waar¬ 
schijnlijk overwinterd op bietenplanten, die met het virus van de vergelingsziekte be¬ 
smet waren. Het is waarschijnlijk dat dit er de oorzaak van is geweest, dat al vroeg 
in het jaar een belangrijke infektie van bietenvelden met dit virus kon plaats hebben. 

Bij dit alles komt dat een deel van de parthenogenetisch overwinterde populatie van 
Myzus persicae min of meer resistent blijkt te zijn tegen organische fosforverbindingen. 
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Dit feit heeft in 1973 waarschijnlijk moeilijkheden gegeven bij de bestrijding van deze 
bladluis in aardappelvelden (Van Ro-ssem et al. 1974), evenals dit jaar bij de bestrij¬ 
ding in bieten. 

Op vele plaatsen in oostelijk Noord-Brabant deed zich in mei en juni schade voor 
in weilanden, veroorzaakt door Metopolophium festucae (Theob.). Het schadelijk 
worden van deze bladluis in weilanden is voor ons land een ongewoon verschijnsel, 
in noord Engeland en Schotland is het echter gewoon. Wel zijn aantastingen in gras 
voor zaadteeït en in hooiland bij ons bekend (Van Rossem et al. 1956 en 1958). Het 
droge voorjaar en de droge voorzomer zijn waarschijnlijk mede een oorzaak van het 
optreden der schade in weilanden. 

HEMIPTERA: COCCOIDEA; DIASPIBIDAE 
In een kwekerij te Lent werden cactussen aangetast door de schildluis Abgrallaspis 

cyanophyili (Sign.). Deze tropische soort, die allerlei gewassen kan aantasten, wordt 
in ons land zo nu en dan in kassen gevonden. 

De schildluis Aspidiotus destructor Sign, kwam voor op kokospalm, geïmporteerd 
uit Spanje. Deze beruchte soort, die in vele tropische gebieden voorkomt, kan vooral 
kokospalmen zeer ernstig aantasten, maar komt ook op allerlei andere gewassen 
voor. In ons land hebben v/ij deze schildluis nooit eerder in kassen, of bij import 
aangetroffen. 
ERIOCOCCIDAE 

Te Rotterdam trad de esseschorsluis Pseudochermes fraxini (Kltb.) overal, talrijk op. 
Dit is een betrekkelijk zeldzame soort, die de laatste jaren meer algemeen wordt, 
vooral in het zuiden van het land (Van Rossem 1956 en 1965). 

SUMMARY 

A review is given of some insects causing damage in the Netherlands in 1974. 
Anthrenus sarnicus Mroczk. was found in an Amsterdam house, Ips cembrae Heer, 
a common European bark beetle, was found for the first time in this country, 
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Stippelmotten en hun voedselplanten 

door 

W. M. HERREBOUT, P. J. KUIJTEN EN J. T. WIEBES 

Afdeling Systematische Dierkunde en Evolutiebiologie, 

Rijksuniversiteit Leiden 

De afbakening van de sterk op elkaar lijkende soorten binnen het genus 
Yponomeuta is een telkens terugkerend probleem. Het werk van Friese, 1960, waarin 
maar liefst vijf soorten tot één complexe soort verenigd werden, leek een einde te 
maken aan veel verwarring. In het in 1974 verschenen boek van Gershenson komen 
echter niet alleen deze vijf weer onder hun eigen naam voor, maar er is zelfs een 
nieuwe soort aan toegevoegd: Y. rhamnellus. Wat voor de verzamelaar een kwestie is 
van een meer of minder uitvoerige etikettering, vormt voor onderzoekers met belang¬ 
stelling voor de wordingsgeschiedenis van soorten een bijzonder geschikt uitgangspunt. 
Gezien de binding aan de waardplant die de verschillende vormen of soorten vertonen, 
is het blijkbaar beter mogelijk hen via de voedselplant te karakteriseren, dan met 
behulp van hun uitwendige kenmerken. Hierbij is niet alleen de keuze van het leggende 
vrouwtje in geding, maar ook de geschiktheid van de plant als voedsel voor de rupsen. 
Wellicht speelt hierbij ook het opnemen van voor predatoren onaangename of zelfs 
schadelijke stoffen een rol. Bij de ene soort zou op die manier wèl en bij de andere 
niet een natuurlijke bescherming ontstaan, die rups, pop en vlinder kan vrijwaren voor 
de rol van prooi. In samenhang hiermee kan men dan weer verschillen in gedrag 
verwachten: een slecht smakende soort heeft er voordeel bij gemakkelijk door de 
betreffende predatoren ontdekt te worden, terwijl wel als prooi geschikte soorten zich 
zoveel mogelijk zullen trachtten te verbergen. Het gaat hierbij dus om eigenschappen 
met een belangrijke biologische betekenis, maar diegenen die een collectie onder hun 
beheer hebben levert dit alles geen bruikbare kenmerken op. 

Tabel 1. De voedselplanten van de in Nederland waargenomen stippelmotten. Soort 3 
is als zodanig nog niet opgegeven, er zijn echter wel meldingen van stippel¬ 
motten op deze plant. Zie tekst voor de nummering. 

Fam. Salicaceae 

Fam. Crassulaceae 

Fam. Rosaceae Pomoidea 
Prunoidea 

Fam. Celastraceae 

Fam. Rhamnaceae 

Salix spp.: 

Sedum telephium: 

Malus silvestris: 
Crataegus monogyna 

Prunus spinosa 
Prunus domestica 

Prunus padus: 
Prunus mahaleb 

Euonymus europaeus: 

Rhamnus catharticus: 

Y. rorellus (6) 

y. vigintipunctatus (9) 

Y. malinellus (4) 

Y. padellus (5) 

Y. evonymellus (1) 
Y. mahalebellus (7) 

( Y. cagnagellus (2) 
\ Y. irrorellus (8) 
( Y. plumbellus (10) 

Y. rhamnellus (3) 

In ons land kunnen tien soorten stippelmotten verwacht worden. Op twee na zijn 
zij afgebeeld in figuur 1. Zeven hiervan zijn zeer algemeen. De rangschikking van de 
soorten in de figuur (en ten dele ook de door ons gehanteerde nummering, zie tabel 1) 
is zodanig dat uitdrukking gegeven wordt aan verschillende niveaus van onderlinge 
verwantschap. Er zijn twee soortsgroepen: een omvat de soorten 1 t/m 8, de ander de 
nrs. 9 en 10. Binnen de eerste groep zijn er twee goede soorten, nrs. 1 en 8; daarnaast 
is er een complex van zes zeer nauw verwante soorten, die onderling op basis van 
genitaal-kenmerken volgens Friese niet te scheiden zijn. Het is in dit complex dat de 
keuze van de waardplant als voornaamste kenmerk geldt. Op één na — Y. padellus — 
zijn de soorten monofaag, zie tabel 1. Y. padellus is polyfaag en vertoont ook nogal 
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Fig. 1. In ons land voorkomende soorten Yponomeuta gerangschikt naar de mate van 
onderlinge verwantschap. Voor verdere toelichting zie tekst. Ware grootte. 

wat variatie in de mate van witheid in de tekening van de voorvleugels. Voor figuur 1 
zijn drie typen uitgekozen. Deze corresponderen echter niet met de drie genoemde 
voedselplanten! Bij deze soort is de geografische variatie mogelijk eveneens vrij sterk. 
Gershenson (pers. comm.) vindt het materiaal dat wij haar vanuit Nederland hebben 
toegezonden zo zeer afwijkend van wat zij kent als Y. padellus uit Rusland, dat zij 
meent met een aparte ondersoort te maken te hebben. In dit verband is het interessant 
dat onze appelstippelmot in Siberië vervangen wordt door Y. orienïalis, een soort die 
veel gelijkenis vertoont met Y. malinellus (Zagulajev, 1969). Y. mahalebellus is door 
Bentinek in 1927 in Nederland waargenomen (:Tijdschr. Ent., 1928), echter op 
Euonymus europaeus. Nu de niet-inheemse waardplant van deze soort — de Weichsel- 
kers —- meer en meer aangeplant wordt in zogenaamd bosplantsoen is het zaak extra 
te gaan letten op aantasting van Prunus mahaleb door stippelmotten. Y, irrorellus, bij 
ons een uiterst zeldzame soort (de enige melding van slechts één exemplaar is toe¬ 
vallig ook uit 1927) is alweer volgens Friese als $ wel, doch als $ niet op grond van 
genitaal-kenmerken te onderscheiden van de soorten uit het padellus-complex. F, 
evonymeilus hoort mogelijk niet in deze groep thuis, doch in een „eigen” groep van 
soorten met 5 rijen stippen op de voorvleugels. Moriuti (1972) behandelt een aantal 
Oostaziatische soorten levend op Celastraceae, o.a. Y. polystigmellus, die eveneens 
onderling erg lastig te onderscheiden zijn en waarvan één in het verleden wel voor 
Y, evonymeilus gehouden is. Al deze soorten hebben in grote trekken dezelfde levens¬ 
wijze: van mei tot juni leven de rupsen bijeen in opvallende nesten, waarin dikwijls 
ook de verpopping plaats vindt. De vlinders zetten hun eieren in spiegels af op dunne 
twijgen. Het eistadium duurt twee à drie weken, waarna de langste periode zonder 
verandering volgt, namelijk die van eerste stadium raps (september tot volgend jaar 
april). De jonge rupsen blijven gedurende deze periode bijeen onder het gemeenschap¬ 
pelijk e>kapsel en verkeren naar alle waarschijnlijkheid tijdens een deel van deze tijd 
in diapauze. De beide soorten uit de tweede groep verschillen in dit opzicht sterk: 
Y. plumbellus legt de eieren niet in groepjes bij elkaar en overwintert in het eistadium. 
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De jonge rupsjes zijn tijdens hun eerste stadium twijgboorders. Y. vigintipunctatus 

heeft als enige twee (in Italië drie) generaties per jaar en overwintert als pop. Dit past 
fraai bij het feit dat het gewas waarop deze soort zijn eieren af zet, ’s winters slechts 
ondergrondse delen heeft. 

Uit tabel 1 valt op te maken dat de onderverdeling naar verwantschap binnen het 
genus Yponomeuta niet weerspiegeld wordt in de verdeling over de families van de 
waardplanten. Zo behoren de drie soorten levend op Euonymus europaeus (nrs. 2, 8 
en 10) tot drie verschillende verwantschapsgroepen. Er is daarom geen reden te ver¬ 
onderstellen dat de wordingsgeschiedenis van de stippelmotten direct samenhangt met 
die van hun waardplanten. Met andere woorden: er is geen fylogenetische specificiteit. 
Het is overigens wel opmerkelijk dat binnen de familie Yponomeutidae alleen het 
genus Yponomeuta en twee hieraan verwante genera (Ndrdmaniana en Zelleria) ver¬ 
tegenwoordigers heeft die aan Celastraceae gebonden zijn. De overige genera leven op 
Rosales (Crassulaceae, Saxifragaceae en Rosaceae) doch ook, zij het in veel mindere 
mate, op Pinaceae, Corylaceae, Ericaceae en Oleaceae (Friese, 1960 en 1962). Het is 
jammer dat uit de literatuur vaak zo weinig met zekerheid valt op te maken omtrent 
de werkelijke waardplant van diverse vlindersoorten. Zo weten we voor stippelmotten 
dat opgave van slechts een plantenaam bij een exemplaar uit een verzameling niet 
hoeft te betekenen dat dit de soort is waarop de rupsen zich als regel voeden. Zelf 
nemen we waar dat rupsen nu en dan op ongebruikelijke voedselplanten voorkomen: 
bijvoorbeeld Y. evonymellus (normaal op vogelkers) op de lijsterbes (Sorbus aucuparia), 

Y. padellus op Cotoneaster. Regelmatig komt het voor dat Y. cagnagellus verpopt op 
een andere plant dan die waarop het laatste rups-nest zat. De plant waarop een vlinder 
als imago bemachtigd werd zegt natuurlijk in dit verband helemaal niets. Dit alles 
maakt dat voor tabel 2 slechts een klein gedeelte van wat er gepubliceerd is over stip¬ 
pelmotten kon worden benut. Ook al zal het uiteindelijke beeld er in de toekomst wel 
wat anders uit gaan zien, het is niet erg aannemelijk dat de bijzondere plaats die de 
Celastraceae nu in de lijst innemen op louter toeval berust. 

Tabel 2. Verdeling over plantenfamilies van 24 soorten stippelmotten voorkomend in 
Afrika, Noord-Amerika, Australië, Azië en Europa. 

Salicaceae 2 
Monimiaceae 1 
Crassulaceae 1 
Rosaceae 5 
Celastraceae 14 
Rhamnaceae 1 

Wanneer we de voor ons land opgegeven waardplanten bekijken uit oecologisch 

oogpunt blijkt er in dit opzicht een frappante samenhang. Alle in tabel 1 genoemde 
planten, ook de enige niet-houtige Sedum telephium, maken deel uit van de sleedoorn- 
orde — Prunetalia spinosae — (Westhoff en den Held, 1969). Dit maakt dat de vlin¬ 
ders en rupsen, althans wat de plaats van voorkomen betreft, een eventuele overstap 
naar een andere dan de eigen voedselplant gemakkelijk zouden kunnen maken. Ander¬ 
zijds echter vergt het van de wijfjes voor de eiafzetting een goed ontwikkeld onder¬ 
scheidingsvermogen, omdat de betreffende planten soms letterlijk door elkaar heen 
groeien. 

Veel meer informatie dan momenteel ter beschikking staat is nodig om de binding 
van stippelmotten aan hun waardplant volledig te begrijpen. Een belangrijke vraag 
daarbij is of inderdaad de voedselplant voor de volle honderd procent de karakteri¬ 
sering van de betreffende Yponomeuta-soort bepaalt. 

SUMMARY 

The relation between small ermine moths of the genus Yponomeuta and their 
hostplants is discussed. 
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Dit boekje, dat verschijnt in een reeks die de bedoeling heeft een geïnteresseerde 
outsider gedegen maar begrijpelijke informatie in kort bestek te bieden, voldoet geheel 
aan de gestelde eisen. 

Bijzonder compact, en toch voortreffelijk leesbaar wordt het hele domein van de 
insektenfysiologie doorgewandeld. Elk van de (11) hoofdstukken wordt gevolgd door 
een korte literatuurlijst die verwijst naar de meest recente samenvattende literatuur 
(reviews en handboeken). 

Mede door zijn zeer lage prijs is dit een alleszins aanbevelenswaardig boekje, zowel 
voor particulieren als voor practica e.d. — W. N. Ellis. 

REISCH, J., 1974, WALDSCHUTZ UND UMWELT, pp. xxiii, 568, 344 foto’s, 11 
lijntekeningen. Literatuurlijst ca. 350 refs., zakenregister 87 kolommen. Springer Verlag, 
Berlin - Heidelberg - New York. ISBN 3-540-06625-X. Prijs (gebonden) DM 148.— (US 
$ 60.40). 

Vanuit een levenslange ervaring als bospatholoog, en eveneens vanuit een zeer ge¬ 
ëmotioneerde stellingname ten gunste van biologische insektenbestrijding en natuur¬ 
bescherming heeft de auteur dit boek, volgens eigen zeggen, voor de praktijk ge¬ 
schreven. De auteur heeft moeten laveren tussen de eisen van betrekkelijke eenvoudig¬ 
heid zonder de veelvormigheid van het onderwerp te kort te doen. Hij heeft dit ge¬ 
probeerd te bereiken door een nogal onconventionele (n.l. onsystematische) rangschik¬ 
king van het materiaal, en door een weelde aan uitstekend fotomateriaal. 

De omvangrijkheid van het onderwerp maakt dat een boek van deze omvang toch 
het onbevredigende heeft van een encyclopedie waar van alles te weinig in staat; ik 
kan me daarbij niet zo goed voorstellen dat een niet terzake getrainde entomoloog of 
fytopatholoog in het oerwoud van soortsnamen zijn weg kan vinden. Maar voor een 
geïnteresseerde entomoloog is het een prachtig boek! En voor hen is het dan alleen 
maar jammer dat terwille van de bosbouwer alle boomsoorten in de tekst in het Duits 
gehouden zijn (en bovendien met de bekende Duitse passie voor afkortingen ook veelal 
afgekort, zeer ten detrimente van de leesbaarheid: Schwki = Schwarzkiefer, Kopfwei 
— Kopfweide; voor de ruimtewinst doen ze het niet, zou je denken). Door dit alles 
een ietwat rommelig, toch wel zeer mooi boek, dat gelukkig dank zij de omvangrijke 
indexering ook voldoende toegankelijk is. — W. N. Ellis. 
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Parnassiana menalon spec. nov. from the Pelopoimese 
(Orthoptera, Ensifera, Decticinae) 

by 

FER WILLEMSE 

(.Eygelshoven, The Netherlands) 

ABSTRACT 

On account of recently collected material, a new species, Parnassiana menalon is 
described. A key to the species and subspecies of Parnassiana from continental Greece 
and the Peloponnese is given. 

INTRODUCTION 

On account of recently collected material, the author discussed the Parnassiana 

species and subspecies from continental Greece and the Peloponnese (F. Willemse, 
1973). In that paper, a new species, P. tymphiensis, and two new subspecies, P. c helm os 

unicolor and chelmos deplanata were described. Now, again, a new species was found 
on Mt.Menalon, the Peloponnese. 

Parnassiana menalon spec. nov. 
(Fig. 1—2, 4, 17—18, 24) 

Material studied: $ holo-, 2 allo-, 11 $ 6 2 paratypes, labelled: Hellas (Pelop.: 
Arkadia) Oros Menalon above Kardaras 1600 m, 10-11.VII.1974, F. Willemse c.s. 
(author’s collection). 

DESCRIPTION 

$, fig. 1. General appearance as the type-species, parnassica (Ramme). Dorsum of 
pronotum rounded and as shiny as the lateral lobes. Elytron small, nearly as long as 
wide, anterior margin regularly curved, fig. 4. Hind femur short and wide. Lobes of 
the last abdominal tergite semicircular (hind margin rounded), the tips of the lobes 
pointing to each other. Cercus thick, wide, short, the medial tooth strong and inserted 
at the middle or just proximally of the middle of the cereal length, fig. 24. Epiphallus, 
fig. 17—18, comparatively large; basal part very wide, strongly sclerotized, incurved 
and with the dorso-medial area of the anterior side spinulose; apical part, in cross- 
section rounded, rather recurved posteriorly, antero-lateral side with a, somewhat 
irregular, row of strong spines, including a terminal one, posterior and medial sides 
smooth. 

Colouration as in chelmos deplanata F. Willemse: dark brown or blackish lateral 
sides of the abdominal tergites; hind femur with three black spots as in the type- 
species; subgenital plate shiny black except for a narrow, basal, triangular yellow area. 

2, fig. 2, as the male. Elytron reaching not beyond the hind margin of the first 
abdominal tergite. Abdominal terminalia as in the type-species. Colouration as in 
chelmos deplanata, the subgenital plate of general colour, with the latero-basal sclerite 
usually black. 

Measurements (length and width in mm): 1. of body S 14.0—17.0, 2 15.5—17.2; 
1. of elytron $ 4.0—4.4, 2 2.4—3.0; 1. of pronotum $ 5.5—5.7, 2 5.7-—5.9; 1. of hind 
femur $ 12.1—12.3, 2 12.9—13.1; w. of hind femur $ 3.3—3.6, 2 3.7—3.8; 1. of 
ovipositor 9.9—10.4. 

Distribution. Greece: the Peloponnese: Mt.Menalon. The locality is the surrounding 
of a refuge of the Hellenic Alpine Club ’EOS’ (altitude 1600 m). It is accessible by 
car from Kapsia via Kardaras. The habitat, as usual, is low, dense and prickly shrubs 
around the timberline. At the date of collecting, most specimens had not yet reached 
the adult stage. 

Discussion. The new species is well-defined, especially by the epiphallus and the 
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Fig. 1—2. Parnassîana menalon sp. n. S (holotype) and $ (allotype). 

Fig. 3—8. Parnassîana species, male, left elytron of two specimens in dorsal aspect: 
3, parnassica (Ramme); 4, menalon sp. n.; 5, chelrnos chelmos Zeimer; 6, tymphrestos 

Zeuner; 7, tymphiensis F. Willemse; 8, fusca (Brunner) (all topotypes or paratypes). 
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Fig. 9—26. Parnassiana species, male: 9—20, left epiphallus in anterior (odd numbers) 
and lateral (even numbers) aspect, 9—10 tymphiensis F. Willemse, 11—12 tymphrestos 

Zeuner, 13—14 fusca (Brunner), 15—16 parnassica (Ramme), 17—18 menalon sp. n., 
19—20 chelmos chelmos Zeuner; 21—26, left cercus in dorsal aspect, 21 fusca 

(Brunner), 22 chelmos chelmos Zeuner, 23 parnassica (Ramme), 24 menalon sp. n., 
25 tymphiensis F. Willemse, 26 tymphrestos Zeuner (all topotypes or paratypes). 
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cercus in the male. In my previous paper, some groups of species were recognized. It 
should be pointed out that menalon links both parnassica (cercus and last abdominal 
tergite in the male) and the chehnos complex (recurved and, in cross-section, rounded 
apical part of epiphallus and the colouration) and fusca (epiphallus). 

The distinction of Parnassiana species and subspecies, as far as occurring in con¬ 
tinental Greece and the Peloponnese, may be indicated in the following key: 

1. Pronotal dorsum rounded or slightly flattened, not depressed in the middle and 
its surface as shiny as that of the lateral lobes.2 
Pronotal dorsum flattened and depressed in the middle, its surface dull and not 
as shiny as the lateral lobes.. 6 

2. Lobes of the last abdominal tergite in the male semicircular; male cercus thick, 
short and wide, medial tooth inserted at the middle or proximally of the middle of 
the cereal length, fig 23—24; apical part of epiphallus spinulose, fig. 15—18 . 3 
These lobes triangularly pointed; male cercus more elongate and slender, medial 
tooth distally of the middle of the cereal length, fig. 22; apical part of epiphallus 
smooth, except for a terminal recurved spine, fig. 19—20.4 

3. Medial tooth of the male cercus slender, fig. 23; apical part of epiphallus slightly 
compressed laterally, not strongly recurved posteriorly, lateral side including the 
anterior and posterior margins spinulose, fig. 15—16; male and female subgenital 
plate of general colour, not shiny black .... 
. . . . . . . . . . . . . . parnassica (Ramme) (Mt. Parnassus, Mt. Iti). 
Medial tooth of the male cercus stronger, fig. 24; apical part of epiphallus not 
compressed laterally but, in cross-section, rounded, strongly recurved posteriorly 
and antero-lateral side only spinulose, fig. 17—18; male subgenital plate shiny black, 
the female one of general colour with, usually, the latero-basal sclerite black 
.. . . . . menalon sp.n. (Mt.Menalon). 

4. Hind femur, especially the lower side, conspicuously coloured: the basal third 
yellowish, the middle third black; female subgenital plate shiny black . . . . . 
. ... . . . . chelmos chelmos Zeuner (Mt.Chelmos). 
Hind femur with basal and middle third parts of general colour with some black 
spots. Female subgenital plate ranging from shiny black to completely yellow . 5 

5. Pronotal dorsum slightly flattened. Female subgenital plate not shiny black . . . 
. ... . . chelmos deplanata F. Willemse (Mt. Erymanthos). 
Pronotal dorsum rounded, not at all flattened. Female subgenital plate shiny 
black ........... chelmos unicolor F. Willemse (Mt. Kyllini) 

6 Lobes of the last abdominal tergite in the male triangularly pointed; epiphallus, 
fig. 13—-14, with the apical part strongly recurved posteriorly; white band along the 
lower margin of the pronotal lateral lobe not sharply delimited anteriorly; elytron, 
fig. 8, usually strongly mottled with dark brown . . . fusca (Brunner) (Mt.Taygetos) 
These lobes semicircular; epiphallus, fig. 9—12, with the apical part not strongly 
recurved posteriorly; white band of the pronotal lateral lobe sharply delimited 
anteriorly; elytron more unicolorous, fig. 6—7 ............ 7 

7. Male cercus, fig. 25, with the apical tooth shorter; epiphallus, fig. 9—10, with both 
the anterior and the posterior margins of the apical part spinulose ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . tymphiensis F. Willemse (Mt. Tymfi). 
Male cercus, fig. 16, with the apical tooth longer; epiphallus, fig. 11—12, with 
the anterior margin of the apical part spinulose, however, the posterior margin 
smooth or with few basal spines only .. 
. . . . . . . . . . . . tymphrestos Zeuner (Mt. Tymfristos and Mt. Iti). 

REFERENCE 

Willemse, F., 1973. Records of Parnassiana Zeuner, 1941 from Greece (Orthoptera, 
Ensifera, Decticinae). — Biologin gallo-hellenica 5: 43—55, figs. 
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KABOS, W. J., 1974. TWEEVLEUGELIGE INSEKTEN, DIPTERA. NEDER¬ 
LANDSE PARASIET- EN BROMVLIEGEN (TACHINIDAE). — Wetenschappelijke 
Mededelingen van de K.N.N.V. no. 102, p. 1—56; fig. 1—88. ƒ 5,95 (voor leden N.E.V. 
ƒ 4,95). 

Kwekers van rupsen en andere Insekten hebben nogal eens met parasietvliegen te 
maken. Er zijn echter ook soorten, die op gewervelde dieren parasiteren, ook parasi¬ 
tisme bij wormen en slakken is bekend en een aantal soorten leven saprofaag. Veel 
niet-Dipterologen en veel werkers in de toegepaste entomologie zullen dus met deze 
vliegen in aanraking komen. 

Op grond van zijn veertigjarige ervaring heeft Kabos voor deze mensen en voor elke 
liefhebber een boekje samengesteld, waarbij men op eenvoudige wijze kan komen tot 
de naam van een bepaalde soort en iets te weten kan komen over biologische bijzon¬ 
derheden. Hierdoor wordt de weg geopend tot eventuele verdere studie. Dit komt 
vooral tot uitdrukking in de tabellen voor het bepalen van de genera. Kabos heeft hier 
bewust afgezien van de tabellen zoals die door Schiner, Stein en anderen zijn opgezet, 
tabellen waarin men tevens de verwantschappen — zoals die door de auteurs gezien 
worden — tot uitdrukking tracht te brengen. Iedere entomoloog kent deze tabellen, 
waarbij men eerst komt tot subfamilies, daarna tot verwante groepen van genera, dan 
tot genera, soortengroepen, soorten en ondersoorten. Iedere entomoloog weet ook hoe 
moeilijk het is om vooral de hogere groeperingen op een dusdanige wijze af te grenzen, 
dat door de gebruiker op eenvoudige wijze een juiste keuze tussen de items gemaakt 
kan worden. En iedere gebruiker weet hoe moeilijk het dikwijls is om tot een juiste 
keuze tussen de items te komen. Kabos heeft bewust gekozen voor een tabelvorm, die 
ook al door Day in Engeland gebruikt is. Afgezien van alle verwantschap begint hij 
met een indeling van de genera op basis van een viertal kenmerken, die voor elke 
leek duidelijk zijn. Zo komt hij tot 22 grotere en kleinere groepen, die elk weer verder 
worden verdeeld, ook weer op heel eenvoudige kenmerken. De meeste kenmerken 
zijn zelfs met een loupe duidelijk waarneembaar. Het maken van een dergelijke tabel 
is praktisch alleen mogelijk voor iemand die een dergelijke familie uit een bepaald 
gebied helemaal „in zijn hoofd” heeft! 

Eén opmerking wil ik maken over de kenmerken, waarmee Kabos de familie in 
groepen verdeelt. Hij geeft hierbij het kenmerk: topcel open of gesloten. In een aantal 
gevallen is het moeilijk uit te maken of deze cel juist gesloten of net nog open is, 
zoals b.v. bij Senotania conica Fallén. Het is in dergelijke gevallen natuurlijk raadzaam 
beide items te volgen. 

De duidelijke afbeeldingen zijn in een bijlage bijeengevoegd, wat het gebruik ver¬ 
gemakkelijkt. De belangrijkste literatuur, waar verdere faunistische, morfologische of 
biologische bijzonderheden te vinden zijn, is opgegeven. Wanneer in de toekomst de be¬ 
werking van deze familie door Mesnil in Lindner klaar is, waarbij vooral de ontsluiting 
van deze bewerking door een index van belang is, kan worden nagegaan in hoeverre 
het noodzakelijk is dat deze W. M. op die bewerking aangepast wordt Hierbij moet 
vooral in het oog worden gehouden, dat veel oudere synoniemen in de toegepaste 
literatuur in gebruik zijn. De veranderingen, die dan waarschijnlijk wel zullen moeten 
worden aangebracht, mogen dan niet zodanig zijn dat de oudere literatuur daarmee 
ontoegankelijk wordt! Dit alleen al vanwege het feit dat veel van onze modernere 
inzichten stoelen op het kritische werk van onze voorgangers. 

Tot slot nog een wens. Zou het de auteur van deze W.M. mogelijk zijn voor Neder¬ 
land met een zelfde soort tabel, afgezien van alle eventuele verwantschappen, een 
ontsluiting te geven van de onnoemelijk veel moeilijker groep der Acalyptraten? Mijns 
inziens kan alleen iemand met zijn ervaring in staat zijn deze groep voor het gestadig 
groeiende aantal geïnteresseerden op een dusdanige manier te ontsluiten dat verdere 
studie daarin mogelijk wordt. — Theowald van Leeuwen. 



sÿs-. y ö (s if 9 Z 
Ec j 
Ent- 

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN 
MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR 

DE NEDERLANDSE ENTOMOLOGISCHE VERENIGING 

Officiële afkorting (World List): Ent. Ben, Amst. 

Deel 35 1 juli 1975 No. 7 

Adres van de Redactie: 
B. J LEMPKE, Plantage Middenlaan 64, Amsterdam 1004 —’• Nederland 

INHOUD: G. J. FLINT, Lichtvangsten van Lepidoptera in 1972 en 1973 in de ge¬ 
meente Diepenveen (Ov.) (p. 93). — AAT BAREMDRECHT, Bloemvoorkeur bij Zweef¬ 
vliegen (Dipt., SyrpMdae) (p. 96). — A. GRINBERGS, Umänderung des Untergattungs¬ 
namens Dimorphiella auf Dimorphotoma (p. 101). ~- H. W. VAN DER WOLF, Vangst 
van Aethes triangulana Tr. in Nederland (Lep., Cochylidae) (p. 102). ■— A. W. P. 
MAASSEN, Notities over vlindervangsten in Midden-Limburg (p. 103). — Korte 
mededelingen (p. 95: European Invertebrate Survey; p. 100, 102: B. J. LEMPKE; 
p. 101: A. M. VAN OOSTEN; p. 104: Nieuwe aanwinsten voor de bibliotheek). 

Lkfatvaegsten van Lepidoptera in 1972 en 1973 in de 
gemeente Diepenveen (Ov*) 

door 

G. J. FLINT 

In 1972 en 1973 stonden in de gemeente Diepenveen twee lichtvallen opgesteld, 
namelijk de vaste val bij de Abdij Sion en een tweede op het landgoed „Nieuw Rande” 
in het kader van de inventarisatie voor de „Contactcommissie Natuur- en Landschaps- 
bescherming in Overijssel (Conalab)”. Een en ander hield verband met de dreigende 
maar niet doorgegane opheffing van de landelijke gemeente Diepenveen ten behoeve 
van Deventer. Het landgoed bestaat goeddeels uit op een rivierduin gelegen oud op¬ 
gaand loofhoutgebied, deels behorend tot de Beuken-eikenbos associatie (Fago-Quer- 
eetum) en deels tot de Zomereiken-berkenbos associatie (Querco-Koboris-Betuletum). 
Verder is er wat naaldhout te vinden plus twee kolken en een afgegraven vijver. 

In 1973 waren er veel zonnige dagen (vooral in V, VI en VII) en koele heldere 
nachten. De vluchten waren dan ook over de hele lijn van geringe omvang, maar ze 
leverden wel interessante exemplaren op. In 1972 werkte het weer ook al niet mee. 
Het was vrij nat en koud, zodat de resultaten uit beide vallen matig waren. In april 
vlogen te Sion regelmatig vleermuizen boven de lamp, die heel wat wegvingen, ge¬ 
tuige de vele vleugelfragmenten. Hieronder volgen weer de gebruikelijke rubrieken. 

1. Schaarse soorten 

Deilephila porcellus L. Eén in 1972 (Sion). 
Odontosia carmelita Esper. Telkens in beide jaren vier stuks (Sion). 
Noctua fimbriata Schreber. In 1972 zeven (Sion) en zes (Nw. Rande), in 1973 negen 
(Sion) en zeven (Nw. Rande). 
Noctua orbona Hufnagel. Eén in 1972 (Nw. Rande). 
Aciinotia polyodon L. Twee in 1972 (Sion). 
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Cirrhia gilvago Den. & Schiff. Eén in 1972 en weer in 1973 (Nw. Rande). 
Cirrhia citrago L. Eén in 1973 (Nw. Rande). 
Apeira syringaria L. Eén $ op 16.VII. 1972 (Nw. Rande). 

Niet eerder op deze vangplaatsen waargenomen soorten: 
Hyles gallii Rottemburg. Eén $ op 28.VII.1973 (Sion). 
Philereme transversata Hufnagel. Eén exemplaar op 18.VII.1973 (Nw. Rande). 

2. Trekvlinders 

Mythimma l-album L. In 1972 drie (Nw. Rande) en één (Sion), in 1973 zeven (Nw. 
Rande) en vier (Sion). 
Syngrapha interrogationis L. Eén op 18.VII (Sion) en één op 31.VII.1972 (Nw. Rande). 
De grote verrassing van het jaar en hier voor het eerst aangetroffen. 
Autographa bractea Den. & Schiff. Op l.VII en 8.VII.1973 telkens één (Sion). 
Er doken twee soorten op, die hier lange tijd ontbroken hebben, namelijk Lithosia 

quadra L. (één $ op 6.VIII.1973 op Nw. Rande, laatste vangst daarvoor in 1964) en 
Peridroma saucia Hübner (één op 26.IX.1973, ook op Nw. Rande, eerste vangst sinds 
1969). 

3. Afwijkende vormen 

Poecüocampa populi L. Op 2.XI. 1972 een prachtig $ van f. albomarginata Heyne 
(Sion). 
Cirrhia citrago L., f. centrifasciata Lempke. Nw. Rande, 1973. 
Mû mestra oleracea L., f. obscura Spuler. Nw. Rande, 1973. 
Phlogophora meticulosa L., f. suffusa Warren. Sion, 1973. 
Rhizedra lutosa Hübner, f. lechneri Rebel. Nw. Rande, 1973. 
Thera variât a Den. & Schiff. Een vreemd aandoend exemplaar van Nw. Rande (1972) 
bleek een combinatie te zijn van f. albata Lempke en f. costimaculata Höfer (Lempke 
det.). 

Zowel in 1972 als in 1973 werd een opmerkelijk aantal dwergen waargenomen. In 
1972 betrof dat Poecüocampa populi L., Orthosia stabilis Den. & Schiff., Eupithecia 

nanata Hübner, Agriopis aurantiaria Esper (alle te Sion), Xanthorhoe ferrugata 

Clerck, Tholera decimalis Poda (Nw. Rande). In 1973 werden ze van de volgende 
soorten gezien: Diaphora mendica Clerck, Agrotis ipsilon Hufn., Hydroecia micacea 

Esper, Luperina testacea Den. & Schiff., Calymnia trapezina L., Autographa gamma 

L. en Erannis defoliaria Clerck. 

4. Late data 

De lentes van 1967—1973 zijn koud en schraal geweest, zodat er in maart en april 
en gedeeltelijk zelfs in mei weinig activiteiten waren. Daar stond tegenover dat de 
herfsten van deze jaren vrij warm en zonnig waren. Een gevolg zijn bij sommige 
soorten verlate data en bij andere partiële extra generaties. Wie lang doorgaat met 
lichtwaarnemingen, ontmoet keer op keer zulke verschijningen. Het betrof de volgen¬ 
de soorten: 
Drepana binaria Hufn. Op 25.X een $ te Nw. Rande (11 dagen later dan de Catalo¬ 
gus vermeldt). 
Panolis flammea Den. & Schiff. Een exemplaar op 21.VI.1972 (Sion), twaalf dagen 
later. 
Archanara sparganii Esper. Een $ op 6.X.1973 (Sion), vier dagen later. 
Eustrotia uncula Clerck. Eén op 22.VIL 1973 (Nw. Rande), twee dagen later. 

5. Partiële extra generaties 

Drepana binaria Hufnagel. Een $ op 17.IX.1973 (Nw. Rande) kan tot een derde 
generatie behoord hebben. 
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Discestra trifolii Hufn. Een exemplaar van 3.X. 1972 (Nw. Rande) kan tot een derde 
generatie behoord hebben. 
Mythimna impura Hübner. Eén op 7.X.1972 (Sion), tweede generatie. 
Dy pterygia scabriuscula L. Een vers exemplaar op 27. VIII. 1973 (Nw. Rande), tweede 
generatie. 
Eustrotia bankiana Fabricius. Exemplaren van een tweede generatie op 7 en 17.VIII. 
1973 (Nw. Rande) en 20.IX.1973 (Sion). 
Caradrina morpheus Hufn. Een exemplaar van een tweede generatie op 8.X.1973 
(Nw. Rande). 
Abrostola trigemina Werneburg. Op 7.X.1973 een afgevlogen vlinder (Sion), derde 
generatie. 
Trisateles emortualis Den. & Schiff. Op 27.VIII.1973 een exemplaar van de hier voor 
het eerst waargenomen partiële tweede generatie (Nw. Rande). 
Jodis lactearia L. Exemplaren van Nw. Rande op 15 en 16.VIII.1972 en 7.IX.1972 
behoren tot een tweede generatie. 
Cyclophora punctaria L. Een exemplaar van 25.IX.1972 (Sion) kan van een derde 
generatie geweest zijn. 
Peribatodes rhomboidaria Den. & Schiff. Exemplaren van de partiële tweede gene¬ 
ratie op 15.IX.1973 (Nw. Rande) en 16.IX en 6.X.1973 (Sion). 

6. Grote aantallen 

Noctua pronuba L. In de nacht van 1.VIII.1973 te Sion 345 stuks en te Nw. Rande 
253. 

7. Verdwijnende soorten 

Van de volgende soorten is de laatste jaren geen enkel exemplaar meer gezien, 
terwijl ze daarvoor gewone verschijningen waren: Cerura vinula L. (sinds 1968), Odo- 

nestis pruni L. (sinds 1962), Eilema sororcula Hufn. (sinds 1968) en Calamia tridens 

Hufn. (sinds 1966). 

SUMMARY 

Mediocre results of two traps at Sion and Nieuw Rande in the community of Die¬ 
penveen (prov. of Overijssel). The survey is divided into the following paragraphs: 
1. Rare species, 2. Migrants, 3. Varieties, 4. Late dates, 5. Partial extra generations, 
6. Large numbers, 7. Disappearing species. 
Deventer, Swaefkenstraat 39. 

EUROPEAN INVERTEBRATE SURVEY. Het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie te Leiden heeft een bioloog aangesteld om een inventarisatie te verrichten 
van de in Nederland lopende faunistische onderzoekingen en de daarbij gebruikte re¬ 
gistratie- en karteringssystemen. De achtergrond van deze inventarisatie wordt ge¬ 
vormd door de in Nederland nog steeds niet gerealiseerde deelname aan de European 
Invertebrate Survey. Dit is een systeem dat ten doel heeft in ieder land en op grotere 
schaal in geheel Europa, de verspreiding van ongewervelde dieren te registreren en in 
kaart te brengen, volgens een gestandaardiseerde methode die geschikt is voor com¬ 
puterverwerking. In Engeland en in België wordt reeds met deze methode gewerkt. 
Het ligt in de bedoeling in Nederland de wenselijkheid en de mogelijkheden van deel¬ 
name aan dit project te onderzoeken. 

Een ieder, die reeds met een dergelijk systeem werkt of anderszins geïnteresseerd is 
in de E.I.S., wordt verzocht contact op te nemen met Drs. C. F. de Stoppelaar, Rijks¬ 
museum van Natuurlijke Historie, Raamsteeg 2, Leiden. Telefoon: 071-43844. 
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Bloemvoorkeur bij Zweefvliegen (Dipt., Syrphidae) 

door 

AAT BARENDREGT 

Tijdens de zomerkampen 1973 van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie in 
Bévercé (België, nabij Malmédy — ten zuiden van de Hautes Fagnes —) zijn veel ge¬ 
gevens over zweefvliegen verzameld. Naast de gebruikelijke soortenlijst kon het vol¬ 
gende verslag gemaakt worden van een onderzoek naar bloemvoorkeur. 

Het landschap rond de Hautes Fagnes is dermate afwisselend, dat in principe bijna 
elke zweefvlieg zich hier kan ontwikkelen. Grote naald- en loofbossen, venen, akkers, 
weiden en beken zijn afwisselend gelegen binnen een klein gebied. Vooral langs de 
rand van de hoogvlakte van de Hautes Fagnes zijn prachtige beekdalen te vinden. In 
de vegetaties langs deze beken bevinden zich uitgestrekte velden met bloemen van 
één soort. Dit bracht mij op het idee per bloemsoort te bekijken welke zweefvliegen 
te vinden zijn. 

In een homogeen veld met een bloemsoort wordt gedurende een kwartier iedere 
zweefvlieg, die duidelijk op die bloem fourageert, gevangen. Als minimum areaal heb 
ik een oppervlakte van 5 bij 5 meter homogene vegetatie aangehouden. Na determina¬ 
tie van de Syrphidae (gemiddeld 100), heeft men een lijst met zweefvliegen verkregen 
en de verhouding van hun voorkomen ten opzichte van elkaar op die bepaalde bloem¬ 
soort. Door deze werkwijze meerdere keren toe te passen en op meerdere bloemsoorten, 
moest het mogelijk zijn de eventuele voorkeur van een bepaalde Syrphide aan te tonen. 

Drie soorten komen in de omgeving van Bévercé aan het eind van juli bloeiend in 
grote velden voor, nl. de moerasspirea (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), de engel¬ 
wortel (.Angelica sylvestris L.) en het schaduwkruiskruid (Senecio fuchsii Gmel.). Van 
alle drie steken de bloemen duidelijk boven de vegetatie uit, waardoor het vangen 
gemakkelijk was en de vliegen niet zo sterk verstoord werden. Er zijn duidelijke ver¬ 
schillen tussen de bloemen wat de bouw betreft (zie tekening). Een korte karakteristiek 
ervan: 

FILIPENDULA AHGELiGA SENECIO 
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Fillpendula: meerdere bolletjes van bloemen aan een forse pluim; kleur roomkleurig 
wit; veel meeldraden die ver uit de bloem steken; welriekend; vooral een stuifmeel- 
bloem. 
Angelica: grote dichte schermen; kleur wit; nectar en stuifmeel goed bereikbaar. 
Senecio: bloemen in een grote pluim; kleur geel; samengestelde bloem met 15 buis- 
bloemen; nectar en stuifmeel in smalle buis. 

Duidelijk is dat de zweefvliegen geheel verschillende bloemen moeten ervaren. Het 
uitgangspunt was dan ook dat er naar aanleiding van deze verschillen mogelijk een 
selektie plaats zou vinden bij de zweefvliegen. 

Op de drie bloemen is in totaal 11 keer gevangen op de hiervoor beschreven manier 
en wel drie maal op Filipendula, vijf maal op Angelica en drie maal op Senecio. De 
vangsten-vergelijkingen zijn genummerd; hierbij zijn nr. 1 en 2 in een homogeen veld 
van Filipendula, nr. 3 en 4 in een veld met Filipendula en Angelica door elkaar, nr. 5, 
6 en 7 in velden met Angelica, nr. 8 en 9 in een veld met zowel Angelica als Senecio 

en nr. 10 en 11 in velden met Senecio. Bij het vangen van vangsten-vergelijkingen 3/4 
en 8/9 wordt eerst op de eerste bloem gevangen en na een half rust (doel: verstoring 
tegengaan) op de andere. Voordeel van deze dubbele vangsten op één plaats is, dat 
in principe hetzelfde zweefvliegen-scala aanwezig is en bij verschil in vangsten een 
verschil in voorkeur kan blijken. De bij de eerste vangst gevangen zweefvliegen wer¬ 
den daarom ook weer losgelaten. 

Als uitgangspunt bij het samenvoegen van de elf vangsten-vergelijkingen is gesteld 
dat een zeer gevarieerd landschap aanwezig was, waardoor alle Syrphidae in principe 
bij iedere vangst aanwezig kunnen zijn en altijd hun voorkeur kunnen vertonen. 

De gegevens van de vangsten staan in de nu volgende tabel. De vangsten zijn pei 
soort omgerekend in procenten, aangezien het totaal aantal individuen per vangst 
verschilde. Het aantal Syrphidae uit één vangst wordt op 100% gesteld. Per zweef- 
vliegsoort wordt dus de verhouding tot de gehele gevangen zweefvliegen-fauna ge¬ 
geven. Uit de vangsten van de eerste drie soorten van de tabel is geen voorkeur aan 
te tonen. 

Duidelijke verschillen in vangsten kunnen statistisch aangetoond worden o.a. met 
de hier gebruikte toets van Wilcoxon. Hierbij werden de vangsten op de drie bloem¬ 
soorten vergeleken. Het bleek dat alleen de volgende soorten een duidelijk verschil 
gaven. 
Vergelijking tussen Filipendula en Angelica: 

Significante voorkeur voor Filipendula hebben: Phalacrodira lineola, Syrphus vitri- 

pennis en S. ribesii. Bij Angelica is dit het geval met: Eristalis nemorum, E. pertinax, 

E. horticola, E. arbustorum, E. tenax, E. rupium, Syritta pipiens en Sphaerophoria 

scripta. 
Vergelijking tussen Angelica en Senecio: 

Het enige significante verschil was dat Eristalis nemorum op Senecio voorkomt. 
Vergelijking tussen Filipendula en Senecio: 

Significante voorkeur voor Filipendula heeft Phalacrodira lineola, terwijl dit bij Senecio 

het geval is met: Eristalis pertinax, E. horticola, E. tenax en E. nemorum. 

Bij de berekeningen werd een eenzijdige overschrijdingskans van 2H% aangehouden. 
Uit de gegevens blijkt dat er wel degelijk een verschil in voorkeur bij een aantal 

Syrphidae voor een bepaalde bloem t.o.v. een andere bloem te vinden is. Dit verschil 
kan niet verklaard worden door nevenfaktoren van het milieu, aangezien op veldjes 
waar twee bloemsoorten door elkaar staan (vangst-verg. 3 en 4 -f 8 en 9), een duide¬ 
lijk verschil blijft bestaan in bloembezoek. Hierbij moet wel gesteld worden, dat de 
verzamelde gegevens niet aantonen dat de zweefvliegen inderdaad fourageren op de 
betreffende bloemen, maar zich hierop bevinden. Het feitelijke fourageren kan aan¬ 
getoond worden op de manier, beschreven in het artikel van Van der Goot en Gra- 
bandt (1970). Een nadeel bij deze manier is dat alleen de aanwezigheid van pollen¬ 
korrels aangetoond wordt en niet de nectar. Bij het onderzoek in Bévercé hebben we 
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echter niet met windbloemen te doen, zodat de insekten ook alleen nectar tot zich 
kunnen nemen en het bloernbezoek niet door het pollen-onderzoek aangetoond kan 
worden. 

bloemsoort Pil. Pil. Pil . Ang. Ang. Ang. Ang. Ang. Sen. Sen. Sen. 

Totaal aantal individuen 99 63 29 35 81 238 15 148 137 108 25 

vangst-vergelijking nr. 1 2 3 4 5.' 6 7 8 9 10 11 

Platyeheirus albimanus * 3 « 1 • m 2 
Seaeva pyrastri $ « 5 ® 1 3 ® 1 
Episyrphus balteatus 3 ® 3 1 3 7 9 5 4 
Baccha obscuripennis 1 9 *> ® 9 9 
Melanostoma mellinum 1 « ® 

Episyrphus auricollis 2 * « «= 9 9 ® 9 
Melanostoma scalare « 5 ® » $ 9 
Episyrphus cinctellus 2 11 ® 7 ® 2 9 
Phalaerodira lineola 11 14 31 3 « 1 ® 1 
Pyrophaena granditarsa ® 3 ® 1 » » 9 
Sphaerophoria picta ® ® 3 6 » 1 « 9 9 
Syrphus vitripennis 25 19 11 1 ® 10 18 3 
Syrphus ribesii 24 14 5 11 5 ® 1 5 6 
Syrphus torvus 14 21 34 6 32 30 7 14 14 2 
Ischyrosyrphus glaueius 7 11 ® 2 8 <§> 

Neoascia podagrica « « 3 9 » ® 
Metasyrphus corollae 9 3 ® 1 « « 

Myiatropa florea ® 1 2 ® 

Eristalis abusivus » 1 * 

Seaeva selenitica @ 1 
Metasyrphus latifasciatus 1 1 
Platyeheirus clypeatus « ® ® 1 4 
Ischyrosyrphus laternarius 9 ® 6 2 » @ 1 # 
Cheilosia pagana 9 9 ® 1 ® 9 

Liogaster metaXXina ® 9 « 1 9 9 

Ohrysogaster solstitialis 9 ® 1 « 

Eristalis pertinax 4 3 @ 11 14 36 33 26 8 11 56 
Eristalis horticola 3 11 6 8 13 10 9 7 12 
Syritta pipiens 6 2 1 1 l 4 
Eristalis tenax ® 3 8 1 « ® 1 2 8 
Eristalis arbustorum 3 20 10 2 15 1 3 8 ® 

Eristalis rupium « 1 1 « 4 1 4 9 

Helophilus trivittatus « * « 1 1 9 

Volucella pellucens « 6 1 4 
Yolucella bombylans « « 9 7 ® 1 1 9 

Helophilus pendulus « 9 ® 1 2 2 * 

Eristalis nemorum 1 <8 11 1 3 7 22 26 31 30 
Sericomyia silentis « a ® 1 « 1 5 
Sphaerophoria scripta ® 6 ® 1 7 1 3 9 ® 

Eristalis pratorura 1 ® ® « 1 1 ® 1 9 4 8 
Eristalis intricarius 9 1 
Cheilosia canicularis <§ # « 9 2 
Eristalis jugorum 9 $ 9 1 
Temnostoma vespiforme » 1 * 

Chrysotoxum arcuatum 9 « ® 9 1 
Leucozcna lueorum ® « 9 9 9 

• 4 

Over het algemeen zien we als resultaat dat op moerasspirea de (kleine) Syrphus- 
soorten veel voorkomen, op engelwortel juist de (grote) Eristalïs-soorten en op scha- 
duwkmiskraid bijna alle soorten (zie tabel). Hoe deze verschillen tot stand komen, 
laat ik hier in het midden. Dit kan door vele faktoren bepaald worden, zowel door de 
zweefvlieg (lengte monddelen, verhouding benodigde nectar - pollen), als door de 
bloem (geur, kleur, aanwezigheid en bereikbaarheid van pollen en nectar, landings¬ 
plaats voor vlieg). Waarschijnlijk is de bloemvoorkeur gedeeltelijk per gebied ver¬ 
schillend, aangezien niet ieder gebied een gelijke hoeveelheid bloemen te bieden heeft. 
In de omgeving van Bévercé bijv. wordt moerasspirea massaal bezocht door Syrphidae, 
terwijl dit in Nederland nauwelijks te konstateren valt. 
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Rest mij nog een drietal vliegen te noemen die in Bévercé zeer duidelijke voorkeur 
tot een bloemsoort vertoonden. Allereerst Arctophila bombiformis. Deze zweefvlieg 
werd grotendeels op de beemdkroon (Knautia arvense en K. sylvatica) aangetroffen 
(zie Egbert Boekema, 1974). Andere bloemsoorten werden wel bezocht, maar het be¬ 
zoek aan Knautia werd hierna voortgezet. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: de dieplig¬ 
gende nectar bij Knautia en de lange monddelen van Arctophila, de mimicry met de 
in groot aantal voorkomende aardhommel op Knautia en misschien de kleur van de 
bloem. De soort Cheilosia illustrata heb ik in zeer veel waarnemingen in verschillende 
landen nooit anders dan op de bloemen van Angelica sylvestris (engelwortel) en He- 

racleum sphondylium (bereklauw) aangetroffen. Wat hiervoor de specifieke faktor is 
die dit verband legt, is mij in het geheel niet duidelijk. De soort Neoascia podagrica 

Baccha obscuripennis Meig. — 2 exx. scutellata (Fall.) — 1 ex. 
Melanostoma mellinum (L.) — A illustrata (Harr.) — G 

scalare (Fabr.) — A vulpina (Meig.) — 2 exx. 
Xanthandrus comtus (Harr.) — ZK canicularis (Panz.) — 3 exx. 
Platycheirus albimanus (Fabr.) — A albitarsis (Meig.) — V 

angustatus (Zett.) — V barbata Loew. — V 

clypeatus (Meig.) — A mut ab il is (Fall.) — 1 ex. 
manicatus (Meig.) — 1 ex. Rhingia campestris Meig. — G 
peltatus (Meig.) —■ 2 exx. rostrata (L.) — ZK 
scambus Staeg. — 3 exx. Chrysogaster solstitialis (Fall.) — V 

Pyrophaena granditarsa (Forst.) — V Liogaster metallina (Fabr.) — V 
rosar um (Fabr.) — 5 exx. Sphegina clunipes (Fall.) — 5 exx. 

Episyrphus auricollis (Meig.) — 5 exx. Neoascia dispar (Meig.) — 1 ex. 
balteatus (Degeer) — A podagrica (Fabr.) — A 
cinctellus (Zett.) — A Volucella bombylans (L.) — V 

Didea fasciata Macq. — 1 ex. pellucens (L.) — G 
Megasyrphus annulipes (Zett.) — ZK Eristalis abusivus Coll. — 1 ex. 
Chrysotoxum arcuatum (L.) — 5 exx. alpinus (Panz.) — ZK 

bicinctum (L.) — ZK ar bust or um (L.) — A 
cautum (Harr.) — 2 exx. horticola (Degeer) — A 
vernale Loew. — 1 ex. intricarius (L.) — V 

Dasysyrphus albostriatus (Fall.) — 2 exx. jugorum Egg. — 9 exx. 
hilaris Schin. — 1 ex. nemorum (L.) — A 
lunulatus (Meig.) — 1 ex. pertinax (Scop.) — A 
tricinctus (Fall.) — 1 ex. pratorum (Meig.) — V 

Scaeva pyrastri (L.) — G rupium Fabr. — V 
selenitica (Meig.) —- V sepulchralis (L.) — V 

Metasyrphus corollae (Fabr.) —• V tenax (L.) — V 
latifasciatus (Macq.) — V Helophilus pendulus (L.) — G 

Leucozona lucorum (L.) —- 2 exx. trivittatus (Fabr.) — V 
Ischyrosyrphus glaucius (L.) — A Myiatropa florea (L.) — G 

laternarius (Müll.) — G Merodon equestris (Fabr.) — 3 exx. 

Syr phus ribesii (L.) — A Xylota florum (Fabr.) — G 
torvus Ost. Sack. — A nemorum (Fabr.) — V 
vitripennis (Meig.) — G segnis (L.) — G 

Epistrophe grossulariae (Meig.) — V sylvarum (L.) — V 
Phalacrodira annulata (Zett.) —-1 ex. tarda (Meig.) — ZK 

lineola (Zett.) — G Syr it ta pi pie ns (L.) — A 
Sphaerophoria scripta (L.) — G Temnostoma vespiforme (L.) — 3 exx. 

picta Mg. — G Arctophila bombiformis (Fall.) — V 
Pipiza quadrimaculata (Panz.) — 4 exx. fulva (Harr.) — ZK 
Pipizella varipes (Meig.) — V Sericomyia lappona (L.) — 1 ex. 
Cheilosia pagana (Meig.) — V silentis (Harr.) — G 
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zit bij Bévercé in groot aantal op Torilis japonica (heggedoornzaad). Oorzaak hiervoor 

is waarschijnlijk dat de bloem dermate klein is, dat juist Neoascia met zijn zeer kleine 

monddelen bij de nectar kan komen. 

De gevangen Syrphidae op of in de direkte omgeving van de Hautes Fagnes worden 

in de volgende soortenlijst genoemd. Als aanvulling heb ik ook gegevens uit het NJN- 

zomerkamp-archief Ardennen met diverse excursieverslagen van de laatste 15 jaar 

voor deze lijst gebruikt. Deze aanvullende gegevens staan aangeduidt met ZK (de 

determinaties zijn betrouwbaar). De overige soorten zijn gevangen in de tweede helft 

van juli 1973. Minder dan 10 gevangen exemplaren worden aangegeven met hun aan¬ 

tal; V = verspreid voorkomend; G = gewoon; A — algemeen. Voor de nomencla¬ 

tuur en volgorde is de lijst van E. Torp Pedersen aangehouden (1973, Ent. Meddr. 

41: 21-48.). 

Tot slot mijn dank aan de heer V. S. van der Goot voor zijn determinaties en op¬ 

merkingen en aan alle IWG-ers die meegeholpen hebben. 

SUMMARY 

During the last two weeks of July 1973 members of the Dutch Youth Federation 

for the Study of Nature investigated near Bévercé (Belgium) the problem whether 

there exists any preference of certain Syrphidae for special flowers. 

In this region three plants are very common: Filipendula ulmaria, Angelica syl¬ 

vestris and Senecio fuchsii, the flowers of which have a quite different structure and 

colour. Eleven times a great number of flies was caught from each of the three flower- 

species. The results have been converted into percentages and compared statistically. 

For a number of Syrphidae a distinct preference for one of the three flowers can be 

demonstrated. 

Finally a list is given of all species of Syrphidae met with in the region. 
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CYANIRIS SEMIARGUS ROTTEMBURG IN ZUID-LIMBURG (LEP., LYCAENI- 

DAE). Dit fraaie blauwtje wordt nog slechts sporadisch in Nederland waargenomen. 

De heer J. J. M. Moonen berichtte mij, dat hij op 20 en 21 augustus 1974 midden 

in het dorp Ulestraten op een braak liggend terrein, dat nu spoedig volgebouwd zal 

worden, een afgevlogen $ en twee verse $ $ ving. — Lpk. 

POLYGONIA C-ALBUM L. IN WEST-NEDERLAND (LEP., NYMPHALIDAE). 

Het begint er op te lijken, dat de Gehakkelde Aurelia gaat proberen iets van het 

verloren terrein te herwinnen. De heer T. Kleijn te Alblasserdam schreef me, dat daar 

op 13.VIII.1974 een exemplaar op de Buddleia zat. Het was voor het eerst, dat de 

vlinder er gezien werd — Lpk. 
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Umänderung des Untergattimpnamens Dimorphiella auf Dimorphotoma 

von 

A. GRINBEKGS 
(Riga) 

Im Jahre 1968 wurde von mir eine neue Untergattung Dimorphiella in der Gattung 
Proisotoma beschrieben. Wie es sich später erwies, war dieser Name preoccupiert (Ellis 
& Bellinger, 1973). Deswegen schlage ich für Dimorphiella Grinbergs, 1968, nec Val- 
kanov, 1928, den Namen Dimorphotoma vor. Kurze Diagnose der neubenannten 
Untergattung: 

Körperbau Proisotoma-ähnlich. Abd. V—VI dorsal getrennt. Furca gut entwickelt, 
Mucro dreizähnig. Sexuell dimorph, darin bestehend, daß die Männchen auf den 
Körpersegmenten, dem Kopf und den Fühlergliedern kräftige, bräunlichgelbe Domen 
von verschiedener Länge haben. Die Behaarung des Weibchens ist einheitlich, ziem- 
lieh kurz und ohne differenzierte Härchen, 

Typus subgeneris: Proisotoma (Dimorphotoma) muriphila Grinbergs, 1968. 

LITTERATOR 

Ellis, W. N. & P. F, Bellinger, 1973. An annotated list of the generic names of Col- 
lembola (Insecta) and their type species. Monogr. ned. ent. Veren. 1: 

1—74. 
Grinbergs, A., 1968. Über die Collembolen der Sowjetunion.’ III. Proisotoma (Dimor¬ 

phiella) muriphila n. subgen., n. sp. aus Novosibirsk. Opusc. ent. 33 
(1—2): 139—142. 

DAGVLINDERS IN 1974. Merkwaardig was dat ik niettegenstaande het slechte 
seizoen verschillende dagvlinders toch in redelijke aantallen aantrof. 

Inachis io L. Vrij regelmatig gesignaleerd; het eerste exemplaar op 10JV te 
Meijendel. 

Aglais urticae L. Zeer matig, alleen op 13.VI tien verse exemplaren op bloeiende 
distels te Delft en verschillende op bloeiende Sedum eind augustus - half september. 

Polyornmatus icarus Rott. Zeer matig te Delft in de voorzomer, maar talrijk te 
Hoek van Holland op 24.VIII. 

Polygonia c-album L. Vrij veel waargenomen in juli tot in het westen van Noord* 
Brabant: Helvoirt, Kaatsheuvel, Loon op Zand. 

Limenltis Camilla L. Vrij veel in juli op dezelfde vindplaatsen als de vorige soort. 
Macuünea alcon L. Vrij talrijk te Hulshorst en Staverden op 7.VIII. 
Gonepteryx rhamni L. Talrijk te Leuvenum, Hulshorst en Staverden in augustus, 
Hipparchia statilinus Hufnagel, Op de Hoge Veluwe even talrijk als semele. 
Fierw-soorten. Alle soorten meest matig in aantal. Te Delft op 18,IX op Sedum 

uitsluitend F. rapae L. 
Coenonympha pamphilus L. Eind augustus vrij veel op de Veluwe en te Delft, 

talrijk te Hoek van Holland. 
Par ar ge aegeria L. Op .VIII vrij veel op de Veluwe. 
Maniola jurtina L. Talrijk te Hoek van Holland op 24,VIII, 
Dira megera L. Eind augustus vrij talrijk op de Veluwe, op 24.VIII talrijk te Hoek 

van Holland. 
A. M. van Oosten, Wielewaalstraat 26, Maassluis. 
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Vangst van Aethes triangulana Tr. in Nederland (Lep., Cochylidae) 

door 

H. W. VAN DER WOLF 

Ons medelid de heer H. Neyts uit Nuenen, ondanks zijn 82 jaar als altijd druk 

bezig met de vlinders, ving op 12.VIL 1974 in zijn tuin op licht een Cochylide, die mij 

onbekend voorkwam. Reeds op grond van de uiterlijke kenmerken determineerde ik 

het vrouwelijke exemplaar op Aethes triangulana Tr. (kulhweiniana F.v.R.). Een geni- 
taalpreparaat bevestigde dit. (Gen. prep. nr. 491). 

Deze soort is nieuw voor de fauna. Zij is lokaal verbreid over Z. Scandinavië, Cen¬ 

traal en Oost Europa. Niet in België, Frankrijk en Groot Brittannië. Ik heb een ver¬ 

melding van Uerdingen bij Krefeld uit het midden van de vorige eeuw gevonden bij 
Grabe (1955). 

De vlinder vliegt waarschijnlijk in twee generaties, mei, juni en weer begin juli. 

De rups leeft op Veronica longifolia L., in Nederland uiterst lokaal. Aangezien de 

langbladige ereprijs in en om Nuenen verre van zeldzaam is, behoeft de vangst van 
deze soort wellicht geen verwondering te wekken. 

Over het algemeen komen Cochylidae slecht op licht. Verdere vangsten zijn wel¬ 

licht te verwachten, door in de schemering op rijke groeiplaatsen van langbladige 

ereprijs naar deze soort uit te kijken. 

Een woord van dank komt toe aan Dr. A. Diakonoff, die zo vriendelijk was de 

determinatie te bevestigen. 

Noot bij de correctie: op 27 en 28 mei 1975 heb ik een vijftal exemplaren uit lang¬ 

bladige ereprijs geklopt! 

SUMMARY 

First record of Aethes triangulana Tr. (Lep., Cochylidae) for the Netherlands. The 

species was taken at Nuenen (Noord Brabant), one of the few places in the Nether¬ 

lands where the foodplant, Veronica longifolia L., is not rare. 
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OPVALLENDE VOEDSELPLANT VOOR MAMESTRA BRASSICAE L. (LEP., 

NOCTUIDAE). De rups van deze vlinder, bekend als de Kooluil, is zeker niet kies¬ 

keurig. Op de achterplaats van de Afd. Entomologie van het Amsterdamse Museum 

groeien langs de randen tussen de voegen van de tegels nogal wat planten, waaronder 

in 1974 diverse exemplaren van Senecio viscosus (Kleverig kruiskruid). Daar ik die 

plant niet goed kende nam ik er wat van mee naar huis. Pas daar zag ik dat er een 

jonge „Mamestra-achtige” rups op zat, die er eerst mooi gekleurd en getekend uitzag, 

maar na een vervelling het minder opvallende uiterlijk van de volwassen brassicae- 

rups kreeg. 
Nu draagt dit kruiskruid zijn naam met ere. Vooral de wat oudere bladeren zaten 

vol met zaadpluis van Epilobium en stof van de omgeving. Toch gedijde de rups er 

uitstekend op. Hij verpopte normaal en in april 1975 verscheen een fraai exemplaar 

van Mamestra brassicae. — Lpk. 
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Notities over vlindervangsten in Midden-Llmburg 

door 

A. W. P. MAASSEN 

Mijn vlinderva! stond in 1974 weer in de bossen van het kasteel „Aerwinkel” te 
Posterholt (zie ook Ent, BerAmst. 34: 135, 1974). 

Van de in 1973 zo massaal voorkomende Pleuroptya ruralis Scopoli kwamen dit 

jaar slechts enkele tientallen exemplaren in de vanghak terecht. De hoornaarwesp, 

Vespa crabro L., betaalde een hoge tol: minstens 30 dieren vonden de dood in de 

mothtrap, waarin ik als dodingsmiddel chloroform gebruik. Deze wesp schijnt wel een 

grote nachtelijke activiteit te ontplooien; ’s nachts is ze ook vaak op gesmeerde bomen 

aan te treffen. 

Praktisch alle vlindersoorten van 1973 gaven ie 1974 weer acte de présence. Het 

aantal individuen per soort was vaak laag. Van Autographa gamma L. bijvoorbeeld 

kwamen slechts 137 exemplaren uit het vangapparaat, het laagste aantal dat ik ooit 

genoteerd heb! Werkelijk massaal vloog Comibaena pustulata Hufnagel, een soort 

die het jaar tevoren volkomen ontbrak. Zeer talrijk waren ook: Scotia exclamationis 

L., Diarsia brunnea Den. & Schiff., Enargia paleacea Esper, Parastichtis suspecta 

Hübner en Selenia teïralunaria Hufnagel. 

De volgende vermeldenswaardige -soorten ontbraken in 1973: Harpy ia bicuspis Birk¬ 

hausen; Stauropus fagi L.; Gastropacha populifolia L.; Clostera anachoreta Den. & 

Schiff.; Zeuzera pyrina L,; Amathes sexstrigata Haworth; Naenia typica L,; Tholera 

cespïtis Den. & Schiff.; Mythimna conigera Den. & Schiff.; Mythimna obsoleta Hüb¬ 

ner; Dryobotodes eremita Fabriciu-s; Arenostola phragmitidis Hübner; Hoplodrina 

ambigua Den. & Schiff.; Jaspidia deceptoria Den. & Schiff.; Ligdia adustata Den. & 

Schiff.; Cyclophora linearïa Hübner; Idaea fuscovenosa Goeze; Xanthorhoe biriviata 

Borkhausen; Antïcollix sparsata Treitschke. 

Overige vangsten en waarnemingen: 

Papilio machaon L. In 1973 te Montfort op 4.VIII één vlinder, geen rupsen; in 1974 

niet één vlinder en niet één rups, vooral naar rupsen werd intensief gezocht. 

Limenitis Camilla L. Enkele exemplaren in juli 1974 te Posterholt in een grove den¬ 

nenbos met veel ondergroei van braam en kamperfoelie. 

Acherontia atropos L. In een volkstuintje te Montfort op 12IX. 1974 een volwassen 

rups, die de volgende dag reeds de grond in kroop voor de verpopping. Naderhand 

vertelde me een volkstuinder, dat hij een paar zeer grote rupsen (zulke „knapen” had 

hij nog nooit gezien!) had doodgemaakt. Allerwaarschijnlijkst zijn dit ook rupsen 
van de doodshoofdvlinder geweest. 

Hemaris fudformis L In mei 1974 te Montfort in mijn tuin vier exemplaren. In de 

tuin staat veel sneeuwbes, waarop ik de rupsen van deze mooie pijlstaart enkele malen 

gevonden heb. Te Posterholt werd een fudformis gevangen op 2.VI. 1974. 

Phyllodesma tremulifolia Hübner. Meinweg, één exemplaar op 28.¥.1973 en één 

exemplaar op 18.'V.1974. 

Paranthrene tabaniformis Rottemburg. Eén exemplaar in de „Doort” te Echt op 

22.VIII.1974 (leg. W. Maassen). 

Calophasia lunula Hufnagel. Eén exemplaar te Montfort in mijn tuin op Buddleia, 

19.yiII.1974. 
Omphaloscelis lunosa Haworth. Te Vlodrop één exemplaar op 16.IX.1974 (uit de 

val te Posterholt kwamen ongeveer 30 exemplaren). 

Apatele alni L. Twee exemplaren te Meinweg, 9.VL1973 (leg. J. v. d. Linden). 

Actinotia polyodon L. Eén exemplaar te Meinweg, 10.VI.1973 (leg. J. v. d. Linden). 

Catephia alchymista Den. & Schiff. Linné, twee exemplaren op 12.VI.1973 en één 

exemplaar op 29.V.1974. Tussen 15 mei en 4 juni 1974 te Echt niet minder dan 17 
exemplaren. 
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Colobochyla salicalis Den. & Schiff. In 1973 te Meinweg opmerkelijk talrijk. 

Minoa murinata Scopoli. Eén exemplaar te Posterholt op 9.VIII.1974. 

Eupithecia millefoliata Rössler. Eén exemplaar te Montfort op 23.VII.1974. 

Plagodis dolabraria L. In 1973 en ook in 1974 vrij talrijk te Meinweg. 

Siona lineata Scopoli. De heer W. Vranken had het geluk twee exemplaren van deze 

spanner op zijn lichtscherm te krijgen bij de „Doort” te Echt op 15.VI.1971 (zie ook 
Natuurhist. Maandbl. 63: 202, 1974). 

SUMMARY 

Rarer or local Lepidoptera, taken or observed in the centre of Netherlands Limburg. 

Montfort (Limb.), Julianastraat 2. 
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Notities over enkele soorten van Elachista (Lep., Elachistidae) 

door 

B. J. LEMPKE 

In 1867 ving Van Medenbach de Rooij bij Arnhem een Elachista met lichtgele 

kop, terwijl de voorvleugels eenkleurig zwart zijn met geelachtige middenband. 
Snellen stuurde het nogal afgevlogen exemplaar naar Zeller, die het determineerde als 

Elachista cinctella. Onder deze naam met Zeiler als auteur publiceerden Snellen en 

De Graaf de vangst (1869: 211). Na het eerste exemplaar ving Van Medenbach nog 

enkele andere, voor zover bekend het laatst in 1872. Vier daarvan bevinden zich in 

de collectie van het Amsterdams museum, een vijfde in de collectie-Bentinck te 

Leiden. De data liggen tussen 1 en 23 juli. 

In zijn standaardwerk over de Nederlandse Microlepidoptera (1882: 884) noemde 

Snellen de soort megerlella Tengström, 1848, met adscitella Stainton en abruptella 

Stainton als synoniemen. Rebel (1901: 203, nr. 3978) tenslotte noemde de soort 

megerlella Stainton met cinctella Zeiler, adscitella Stainton en obliquella Stainton als 

synoniemen en onder deze naam komt de soort ook voor in de Naamlijst van 

Lycklama (1925, 1927). 

In 1963 toonde Bradley echter aan, dat soort nr. 3978 van Rebel uit twee com¬ 

ponenten bestaat, waarvan de mannetjes duidelijk verschillende genitaliën hebben. 

De correcte naam voor de ene soort is Elachista megerlella (Hübner) met obliquella 

Stainton als synoniem, die voor de andere adscitella Stainton. (Het gebruik van de 

naam cinctella voor één van beide berust op een verkeerde interpretatie van een 

door Linnaeus in 1761 beschreven en reeds door Clerck in 1759 afgebeelde Phalaena 

Tinea cinctella). 

De vraag was nu tot welke van de twee soorten de door Van Medenbach ver¬ 

zamelde exemplaren behoren, megerlella of adscitella. Na preparatie van het genitaal- 

apparaat van één van de mannetjes bleek de vorm van de valven volkomen overeen 

te komen met de door Bradley afgebeelde van adscitella, welke naam dus in de 

plaats moet komen van megerlella, die nog niet uit Nederland bekend is. 

In de Amsterdamse collectie bevindt zich nog een $ met het langzamerhand wel 

zeer intrigerende etiket “Collecte Van Tuinen” en verder niets, terwijl in de collectie- 
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Bentinck onder de naam megerlella een 9 staat van Geulem, 27.VII.1930. Daar 

Bradley geen afbeeldingen van de genitaliën der wijfjes geeft en deze ook verder niet 

gepubliceerd zijn, moet in elk geval het 9 van Geulem later opnieuw gedetermineerd 

worden. Uiterlijk zijn de twee soorten namelijk nauwelijks van elkaar te onder¬ 

scheiden. 

Wel is dit het geval met de mijnen, zoals Stainton reeds in 1858 uitvoerig aangaf. 

De rups van megerlella maakt een lange lichtbruine iets opgezwollen mijn, te vinden 

in maart en april en weer in juli. Als voedselplanten geeft Stainton op Melica uniflora 

(Eenbloemig parelgras), Brachypodium sylvaticum (Boskortsteel) en Bromus asper 

(nu Bromus ramosus, Ruwe dravik). Vooral in de Zuidlimburgse bossen kan er naar 

uitgekeken worden. De mijn van adscitella daarentegen loopt van de top van het 

blad naar beneden, is wit en niet gezwollen. Te vinden in mei in o.a. Air a caespitosa 

(nu Deschampsia caespitosa, Smele) en Brachypodium sylvaticum. 

Volledigheidshalve vestig ik nog de aandacht op een andere groep van het genus 

Elachista, ook met zwarte voorvleugels met geelachtige middenband, maar met 

zwarte kop. Een uitstekend artikel hierover publiceerde Steuer (1973) met afbeeldingen 

van de vlinders, genitaliën van beide seksen, mijnen en rupsen. Van deze groep is nog 

geen enkele soort uit Nederland bekend, maar het is best mogelijk, dat bv. E. 

unifasciella (Haworth) (met lichte franje aan de voorvleugels) en E. gangabella Zeiler 

(met zwarte voorvleugelfranje) hier voorkomen. 

Elachista regificella Sircom. In 1975 publiceerde Langohr op gezag van Prof. U. 

Parenti E. magnificella Tengström als nieuw voor de Nederlandse fauna. Als zodanig 

vinden we de soort ook vermeld bij Rebel (1901: 201, nr. 3927), die geminatella 

(Herrich-Schäffer) als synoniem geeft. Ook dit is weer een vrij ingewikkelde nomen- 

clatorische historie, zij het op een andere manier dan bij het vorige geval. In de 

eerste plaats is niet Tengström, 1848, de auteur, maar Zeiler, 1847, die de soort be¬ 

schreef naar materiaal dat bij Regensburg verzameld was. Doch Zeller’s naam is 

ongeldig wegens homonimie! In 1843 beschreef Duponchel namelijk een Oecophora 

magnificella, die nu in het genus Elachista thuis hoort. Overigens is Duponchel’s naam 

een synoniem van E. gleichenella (Fabricius), maar daarmee wordt Zeller’s naam niet 

geldig. 

Nu de naam geminatella van Herrich-Schäffer! In 1854 beeldde hij in zijn werk 

onder fig. 1015 inderdaad de soort af met de naam geminatella, maar zonder genus- 

naam. De naam was toen dus niet binominaal en derhalve ongeldig. Pas in 1855 

(vol. 5: 309) beschreef hij de soort als Poeciloptilia geminatella. 

Maar vrijwel gelijktijdig met Zeiler in Duitsland en Tengström in Finland had 

Sircom de vlinder in Engeland ontdekt. Reeds in 1849 beschreef hij de soort als 

Elachista regificella en hij voegde er ook een schets van de vleugeltekening bij: op de 

voorvleugel een wortelband op korte afstand van de basis, een middenband die de 

voorrand niet bereikt, een vlek bij de binnenrandshoek en een daar voorbij staande 

subapicale vlek. Deze laatste twee zijn de zg. tegenvlekken, een niet al te fraaie 

vertaling van het Duitse „Gegenflecke”. 

Ook in de nieuwe Engelse „Check List” (1972) vinden we de soort vermeld als 

Elachista regificella Sircom. Zeller’s naam magnificella is niet overdreven. Bij op¬ 

vallend licht en sterke vergroting zijn kop en thorax prachtig goud glanzend. Ook 

de banden en vlekken glanzen sterk, terwijl vooral de middenband en de twee 

vlekjes met blauwe schubben gemengd zijn. 

Overigens zal vooral het oudere materiaal van Elachista uit Nederlandse collecties 

nodig door een deskundige gereviseerd moeten worden. Dit moge blijken uit het 

volgende voorbeeld In de collectie-Bentinck staan diverse exemplaren onder de naam 

Elachista holdenella Stainton en E. atricomella Stainton. De eerste bleek echter een 

synoniem van de tweede te zijn (Bradley, 1973; Traugott-Olsen, 1974). Maar de 

exemplaren in genoemde collectie zijn duidelijk verschillend. Op mijn verzoek stuurde 

de heer Diakonoff van elk een exemplaar naar de Deense specialist. Het ene bleek 
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E. alpinella Stainton te zijn, het andere E. pulchella (Haworth)! Uit de beschrijvingen 
alleen (en daarmee moest men het vroeger toch maar doen) zijn diverse soorten een¬ 

voudig niet te determineren. 

SUMMARY 

1. An Elachîsîa species is known from the neighbourhood of Arnhem (prov. of 
Gelderland). It was first mentioned as E. cinctella, then as E. megerlella. Examination 

of the $ genitalia showed it to belong to E. adscitella Stainton. The true E. megerlella 

(Hübner) is not yet known from the Netherlands. 
2. In 1975 a new species to the Dutch fauna was mentioned as E. magnificella. 

The correct name for it is E. re gif ice 11 a Sircom. 
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Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1793) (Lep., Gracillariidae) 

door 

A. VAN FRANKENHUYZEN 
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen (afdeling Fruit- en Groentegewassen) 

1. Inleiding 
Van de mineermot Phyllonorycter corylifoliella is door mij in 1959 voor het eerst 

een mijn op een pereblad te Mook (L.) gevonden. Deze bladmijn werd met behulp 
van Hering (1957) op naam gebracht. In 1963 werd te Haelen (L.) een belangrijke 
aantasting op jonge appelbomen geconstateerd. De uit deze mijnen gekweekte motten 
werden door de afdeling Entomologie van de Plantenziektenkundige Dienst gedeter¬ 
mineerd, waardoor mijn eerdere determinatie werd bevestigd. De soort was in het 
verleden bekend als Lithocolletis corylifoliella, maar de naam Phyllonorycter heeft 
prioriteit. 

In latere jaren bleek de soort in Hulst (Z.) zeer talrijk op vruchtbomen voor te 
komen. In 1965 was daar 70% van de bladeren van onbespoten perebomen aangetast. 
In 1965 werd geconstateerd, dat de soort ook te Thorn (L.) talrijk optrad, maar daar 
bleek een groot aantal rupsen in de mijnen geparasiteerd te zijn. Eén en ander was 
aanleiding de soort nader te bestuderen en de mate van schadelijkheid vast te stellen. 
Voor dit onderzoek is veel hulp ondervonden van de heer J. M. Freriks. Door zijn 
waarnemingen in 1966 en 1967 is een goede basis gelegd voor verder onderzoek. In 
genoemde en volgende jaren zijn ten behoeve van dit onderzoek vele fenologische en 
biologische gegevens over dit insekt verzameld, die hieronder zullen worden samen¬ 
gevat, waar nodig aangevuld met gegevens uit de literatuur. 

2. Waardplanten 
Uit de waarnemingen in de jaren 1963-1974 bleek P. corylifoliella in Nederland 

voor te komen op vruchtbomen, vooral op appel (Malus) en peer (Pyrus), minder op 
pruim (Prunus). Een enkele maal werd de mijn aangetroffen op kers en morel. De 
rups kwam tevens talrijk voor op meidoorn (Crataegus), lijsterbes (Sorbus) en een 
enkele maal op berk (Betula) en kweepeer (Cydonia). 

In 1973 werden ook talrijke voor P. corylifoliella typische mijnen gevonden op beuk 
(Fagus), die vermoedelijk waren veroorzaakt door deze soort. De beuk wordt echter 
door Hering (1957) niet als waardplant genoemd, wel de volgende waardplanten: 
Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Mespilus en Spirea. 

3. Geografische verspreiding 
Phyllonorycter corylifoliella is reeds eerder in Nederland waargenomen. De Roo 

van Westmaas (1882) beschrijft hem in Sepp. Ook in andere landen is de soort ver¬ 
meld en wel in Zwitserland door Baggiolini (1960), in België door Soenen en Aerts 
(1956), in Italië door Kremer (1965) en in Groot Brittanië o.a. door Meyrick (1928). 

In Nederland werden de mijnen aanvankelijk vooral in de zuidelijke provincies 
waargenomen. In de Betuwe (omgeving Lienden) kwamen ze eveneens voor, echter 
zeer zelden. In 1970 werd voorts getracht de soort in Ommeren in een partikuliere 
tuin op vruchtbomen uit te zetten. Deze infektie is echter om onbekende redenen 
mislukt. In het noorden van het land komt de soort niet of sporadisch voor. Op de 
waddeneilanden is in de zomer van 1973 door leden van de Chr. Jeugdbond van 
Natuurvrienden corylifoliella bij een bescheiden inventarisatie van bladminerende in- 
sekten niet aangetroffen. De in de loop der jaren vastgestelde vindplaatsen in ons land 
zijn in fig. 1 weergegeven. 

4. Onderzoek naar de levenswijze 
4.1 Bepaling van de vluchtperiode van de eerste generatie. 

Teneinde de vlucht van de eerste generatie te kunnen bepalen, werd in de herfst 
van de jaren 1965 t/m 1969 te Thorn een groot aantal bladeren met mijnen verzameld. 
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Fig. 1. Vindplaatsen van P. corylifoliella in de periode 1963—1974. 

Deze werden ter overwintering in een buitendepot gelegd. Dit depot bestond uit een 
kist met een nylondeksel. In deze ruimte verschenen in het volgende voorjaar van de 
derde week van april tot ongeveer half mei een aantal vlinders. 

In 1967 werd op een vijftal tijdstippen van de dag het depot geleegd en werden 
de vlinders geteld. Zij verschenen uitsluitend overdag. Tussen 13.00 uur en 15.00 uur 
waren de vangsten gemiddeld het grootst. Bij zonnig weer en hoge temperaturen 
verschenen belangrijk grotere aantallen vlinders dan bij zware bewolking en lage 
temperatuur. Tijdens regen kwamen weinig of geen vlinders in het depot. In 1968 en 
1969 waren de depotvangsten wegens zeer hoge parasitering gering. In 1970 zijn echter 
opnieuw succesvolle depotwaarnemingen verricht. Onder invloed van een laat voor¬ 
jaar verschenen vlinders toen van 13 mei tot 8 juni (fig. 2). Het aantal vlinders van 
de depotvangsten was ook dit jaar positief gecorreleerd met de temperatuur; op warme 
dagen verschenen aanzienlijk meer vlinders dan op koude dagen. 
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Fig. 2. Depotvangsten van P. corylifoliella te Ommeren (Betuwe) in 1970. 

4.2 Bepaling van de vluchtperiode van de tweede generatie. 
Schaarse gegevens over de tweede vlucht werden in 1966 en 1967 verkregen door 

hoeswaarnemingen. Daarbij werden de uit het depot afkomstige vlinders in mei en 
juni in een nylonhoes gedaan. Deze was aan een appelboom rond een tak bevestigd. 
In de hoes legden de vlinders eieren op de bladeren, waarop later zeer veel blaas- 
mijnen werden gevormd. 

Waarnemingen aan deze blaasmijnen in juli en augustus leverden gegevens op over 
de verschijningsperiode van de vlinders van de tweede vlucht. In 1966 strekte deze 
periode zich blijkens de hoeswaarnemingen uit van 5 juli tot 8 augustus en in 1967 van 
6 juli tot 26 juli. In 1968 mislukte de kweek. 

4.3 Levenscyclus en beschrijvingen van mijn, rups en vlinder. 
De eerste mijnen waren in de jaren van het onderzoek steeds te vinden vanaf eind 

mei. In juni vielen zij op door de vorming van een grote zilverkleurige blaas (fig. 3). 
De mijn kwam uitsluitend aan de bovenzijde van het blad voor. Ze was ca. 20 mm 
breed en 35 mm lang, rond tot ovaal, met een doorzichtig fijn gerimpeld zilverglan- 
zend vlies, dat vaak een roestbruine weerschijn had. Er onder bevond zich een hel- 
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Fig. 3. Appelblad met blaasmijn van de zomergeneratie; fig. 4. appelblad met pri¬ 
maire mijn (opperhuid verwijderd); fig. 5. geopende mijn, rups gaatjes vretend in 

het parenchymweefseL 

gele rups. Op de bodem van de mijn was een zwarte vlek met een diameter van ca. 
3 mm aanwezig, de zg. primaire mijn (fig. 4). De vorming van de mijn kon in de 
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hoezen nader worden bestudeerd. Als de larve uit het ei was gekomen, boorde hij zich 
door de opperhuid van het blad naar binnen, maakte eerst een smal gangetje, daarna 
een oppervlakkige mijn door een stukje van de opperhuid van het blad iets op te 
lichten en begon vervolgens in de palissadecellen te vreten, waardoor de primaire 
mijn ontstond. Nadat de rups verveld was, verliet hij de primaire mijn en baande zich 
daarna een weg door de epidermiscellen, waarvan de wanden werden weggevreten 
(fig. 6). De epidermis liet daardoor over een relatief groot oppervlak los. Op deze 
wijze werd de karakteristieke blaasmijn gevormd. De rups vrat vervolgens kleine 
putjes in het parenchymweefsel (fig. 5). De uitwerpselen werden op een kluitje in de 
hoek van de mijn gedeponeerd. De aanvankelijk pootloze rups vertoonde in volgroeide 
toestand duidelijk borstpoten. Eind juni maakte hij een zijden cocon waarin de ver¬ 
popping plaats vond. 

blaasmijn 

primaire mijn 

(met zwarte vlek) 

— epidermis 

— palis sadenparenchym 

s pons pa renchym 

— epidermis 

Fig. 6. Doorsnede van een blad met mijn. 

De vlinders van de tweede generatie verschenen in juli en augustus. Hun vlucht 
was te controleren aan de lege pophuiden die uit de mijnen naar buiten staken. De 
vlinders zijn ca. 4 mm groot, met een vleugelspanwijdte van 8 à 9 mm. Ze zijn roest¬ 
bruin met vuilwitte strepen die door een fijn zwart streepje worden geflankeerd. De 
achtervleugels zijn donkergrijs met een lichte franjelijn (fig. 7). In de hoezen gingen 
de vlinders pas na een week tot eilegging over. Dit gebeurde uitsluitend aan de boven¬ 
zijde van een blad. Het eistadium duurde ca. 10 dagen. De rupsen van deze tweede 
generatie kwamen in de regel in augustus tot ontwikkeling, De mijnen waren veelal 
anders gevormd dan die van de voorgaande generatie. Zij lagen meer aan de bladrand 

Fig. 7. P. corylifoliella, imago (naar een aquarel van A. Noordijk). 
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en deden deze vaak zodanig naar boven krullen dat de mijn daaronder geheel of ge¬ 
deeltelijk schuil ging (fig. 9). In deze vouwmijnen overwinteren de rupsen. In de 
winter is in tegenstelling met Soenen (1956), die ook overwintering als pop vermeldt, 
nooit een pop gevonden. In maart van het volgende jaar verpopten de rupsen in de 
mijnen van de afgevallen bladeren. De vlinders verschenen in mei en juni. Van dit 
insekt kwamen in één seizoen dus twee volledige generaties tot ontwikkeling (fig. 8). 

Fig. 8. Levenscyclus van P. corylifolieila. 

5. Parasieten 
In het najaar van 1963 zijn op onbespoten perebornen te Tegelen (L ) voor het eerst 

poppen van parasitaire wespen verzameld. In de jaren daarna is in verschillende 
boomgaarden het percentage mijnen met geparasiteerde rupsen bepaald. Dit parasite- 

Tabel 1. Percentage van parasitering op onbespoten en bespoten bomen. Waarneming 
24 oktober 1973 te Thorn (L.) 

Behandeling 

Ras 

Niveau van de monstername onder 

onbespoten 

Legipont 

midden boven 

Goud- 
reinette 

wille¬ 
keurig 

Totaal aantal onderzochte mijnen 
% v.d. mijnen veroorzaakt door eerste 

750 600 800 100 

generatie (blaasmijnen) 
% van de mijnen veroorzaakt door tweede 

60 50 44 0 

generatie (vouwmijnen) 
% van de vouwmijnen met niet 

40 50 56 100 

geparasiteerde raps 
% van de vouwmijnen met 

26 16 9 42 

geparasiteerde raps 57 60 69 39 
% van de vouwmijnen zonder raps 17 24 22 19 

*) Bespuitïng met azinfos-metfayl, op 29 mei 1973. De volgende verschillen zijn sigoïfi™ 
cant (G—toets Socal & Rohlf, 1972): Legipont-Goudreinette (P < 0.005) en boven- 
midden-onder (Legipont) (P < 0.005). 
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Fig. 9. Appelblad met overwinteringsmijnen; fig. 10. pereblad met geopende mijn 
waarin popjes van Chalcidoidea; fig. 11. geopende mijn met pop van Apanteles 

drcumscriptus. 
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ringspercentage liep uiteen van 10 tot 69%. Op onbespoten bomen was de parasitering 
veel intensiever dan op normaal bespoten exemplaren. 

Op een rij hoge onbespoten perebomen te Thorn (L.) waren de mijnen zo talrijk 
aanwezig, dat ze zich uitstekend leenden voor waarnemingen. De parasitering bleek 
in 1973 belangrijk te zijn, nl. gemiddeld 62%. De mate van parasitering werd op drie 
verschillende niveaus onderzocht. Daartoe werden monsters van 500 bladeren met 
mijnen verzameld op handbereik, op ca. 2 meter hoogte en op ca. 3J/£ meter hoogte. 
De parasitering nam van onderen naar boven toe. 69% van de mijnen in de toppen 
bevatte een geparasiteerde rups. In het midden en onder in de boom was de parasite¬ 
ring resp. 60 en 57%. Voorts werd een onbehandeld appelperceel (ras: Goudreinette), 
direkt grenzend aan de onbehandelde perebomen, op het voorkomen van parasieten 
onderzocht. Op deze bomen was 39% van de rupsen geparasiteerd. De gegevens zijn 
in detail weergegeven in tabel 1. Ter vergelijking werd ook een aangrenzend appel¬ 
perceel, dat normaal met insecticiden was behandeld, bij de waarnemingen betrokken. 
Op de behandelde appelbomen was de parasitering relatief gering: 14% van de rupsen 
was door parasieten gedood. 

Deze waarnemingen stemmen overeen met wat reeds in 1967 was gevonden. Op 
dezelfde perebomen, die in dat jaar enkele malen met een insecticide waren behandeld, 
was de parasitering toen ca. 30%. Ook toen werd waargenomen dat de parasitering 
van onder naar boven toenam. 

In de jaren van het onderzoek zijn regelmatig geparasiteerde rupsen verzameld en 
uitgekweekt (fig. 10). De verkregen parasieten behoorden veelal tot de Chalcidoidea. 
Deze werden door M. J. Gijswijt gedetermineerd. De gevonden soorten Chalcidoidea 
zijn de volgende (alle van Thorn): Sympiesis gordius (Walk.), Pnigalio lucana (Walk.), 
Pnigalio pectinicornis (L.), Enaysma niveipes (Thoms.) en Enaysma chrysotoma 
(Thoms.). Van deze soorten bleek Enaysma niveipes in 1973 zeer talrijk voor te ko¬ 
men. In een kweek met 100 mijnen zijn ca. 350 exemplaren ervan verschenen, terwijl 
ongeveer 60% van de rupsen geparasiteerd was. Behalve de genoemde Chalcidoidea- 
soorten werden echter ook sluipwespen uit het genus Apanieles van de familie der 
Braconidae verkregen. Deze werden door C. van Achterberg gedetermineerd als Apan¬ 

ieles circumscriptus (Nees). De pop ervan was tussen twee draden in de mijn vastge¬ 
maakt (fig. 11). Op 100 aangetaste bladeren van de onbespoten appel- en perebomen 
werden 1 à 2 van deze poppen in de vouwmijnen aangetroffen. Op het op 29 mei 1973 
bespoten perceel kwam de soort echter niet voor. 

6. Invloed van bespuitingen op mineermot en parasieten 
Reeds in 1965 stelde ik vast, dat twee bespuitingen met azinfosmethyl, uitgevoerd 

op 3 en 14 september, die primair tegen de vruchtbladroller waren gericht, tevens een 
goed effekt hadden tegen de tweede generatie van P. corylifoliella. Praktisch alle jonge 
rupsen werden in hun beginmijnen gedood. 

In 1973 kon in Thorn (L.) de invloed van één bespuiting in het voorjaar tegen de 
eerste generatie van deze mineerder worden nagegaan. De bij de waarnemingen be¬ 
trokken appelbomen (spilvorm) waren op 29 mei met azinfosmethyl bespoten. Deze 
bespuiting had een dodelijke uitwerking op de rupsen van de eerste generatie. Dit kon 
op 24.X. 1973 worden vastgesteld aan de aanwezigheid van zeer kleine, onontwikkelde 
mijnen op de oude (in mei gevormde) bladeren. Op de jonge, in de nazomer gegroeide 
scheuten, waren echter wel vouwmijnen aanwezig, veroorzaakt door de nakomelingen 
van vlinders uit een aangrenzend onbehandeld perceel (tabel 2). Zoals reeds gemeld 
in par. 5 bedroeg de parasitering op dit perceel slechts 14%, op de naastgelegen on¬ 
behandelde appelbomen daarentegen 39% (tabel 1). Deze ene bespuiting heeft dus 
blijkbaar tevens een dodende werking op de parasieten gehad. 

7. Economische betekenis 
In België wordt corylifoliella door Soenen en Aerts (1956) als één van de schade¬ 

lijkste mineermotten op appel en peer beschouwd. Baggiolini (1960) vermeldt hem uit 
centraal Zwitserland als schadelijk op appel en peer. Volgens tellingen op aangetaste 



116 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 35, 1.VIII.1975 

Tabel 2. Mate van aantasting op onbespoten en bespoten bomen, waarneming 24 
oktober 1973 te Thorn (L.) 

Behandeling onbespoten bespoten1) 

Ras Legipont Goud¬ 
reinette 

Golden 
Delicious 

Niveau van de monstername onder midden boven wille¬ 
keurig 

wille¬ 
keurig 

Aantal onderzochte bladeren 
% aangetaste bladeren 
*) Bespuiting op 29 mei 1973 
Significante verschillen (G-toets): 

500 500 500 500 500 
40 26 43 32 3 

tussen onder, midden en boven bij Legipont 
(P < 0.005) 
tussen Legipont (gern.) en Goudreinette (P < 0.10) 
tussen onbespoten en bespoten (P < 0.001) 

bomen varieerde de aantasting daar van 5 tot 70%. Kremer (1963) vermeldt, dat de 
mot zich in 1961 over het gehele fruitgebied van Zuid Tirol sterk had uitgebreid, hoe¬ 
wel dit insekt daar in voorgaande jaren van geen betekenis was. Bovendien bleek uit 
bestrijdingsproeven, dat de rupsen alleen na nauwkeurige bepaling van het juiste be- 
strijdingstijdstip door slechts enkele insecticiden voldoende konden worden bestreden. 
Ook in ons land was de aantasting de laatste tien jaar plaatselijk aanzienlijk. De mate 
van de aantasting werd in incidentele gevallen door middel van tellingen bepaald. Dit 
geschiedde steeds in het najaar, omdat dan zowel de lege blaasmijnen van de eerste 
generatie als de door de rupsen bewoonde vouwmijnen van de tweede generatie aan¬ 
wezig waren. De ernstigste aantasting in een reeks van jaren werd in 1974 te Rockanje 
(ZH.) geconstateerd. Een moderne appelaanplant bleek daar geïnfecteerd te zijn vanuit 
een belendend verwaarloosd pereperceel, waar de aantasting zeer hevig was. Bij het 
ras Winston waren in de direkte omgeving van deze haard bijna alle bladeren (94%) 
met verscheidene mijnen bezet en op een afstand van ca. 300 m van de haard ver¬ 
wijderd was nog ca. 22% van de bladeren aangetast. De intensiteit van deze aantas¬ 
ting was buitengewoon groot. Van vele bladeren was praktisch de gehele bovenzijde 
met grote blaasmijnen bezet. 

In Thorn werden gedurende een groot aantal jaren zeer veel mijnen op onbespoten 
perebomen waargenomen. In 1967 was daar gemiddeld 53% van het totale aantal bla- 

Tabel 3. Aantal mijnen op aangetaste bladeren op ca. 4 m hoge perebomen ras 
(Legipont). Waarnemingen te Thorn (L.), op 31 oktober 1967 

niveau aantal 
onder¬ 
zochte 
aange¬ 
taste 

aantal mijnen per blad totaal 
aantal 

bladeren 1 2 3 4 5 6 mijnen 

top 500 379 81 23 8 9 0 687 
midden 500 384 93 17 2 2 2 650 
onder 500 272 143 54 23 5 3 855 

totaal 1.500 1.035 317 94 33 16 5 2.592 
% 100 69,0 21,1 6,3 2,2 U 0,3 — 

Significante verschillen (G-toets) tussen de 3 niveaus (P < 0.01) 
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deren aangetast. Om een exact gegeven van de mate van de aantasting te verkrijgen is 
in 1967 van 1500 aangetaste bladeren een analyse gemaakt. De bladeren waren af¬ 
komstig van drie verschillende niveaus van ca. 4 meter hoge perebomen. De resultaten 
zijn in tabel 3 vermeld. 

Ondanks het grote aantal mijnen — op 31% van de aangetaste bladeren kwam meer 
dan één mijn voor — kon geen schade van betekenis worden vastgesteld. De rups 
maakte slechts de epidermis los zonder veel bladgroen te beschadigen. De aantasting 
veroorzaakte geen bladafval. Zelfs traden, voorzover dit visueel was vast te stellen, 
geen groeistoringen aan scheuten en vruchten op. Bovendien werd de mineermot in 
belangrijke mate beparasiteerd. 

Uit de waarnemingen in de jaren 1963-1974 kan worden geconcludeerd dat Phyllo- 

norycter corylifoliella in ons land niet van economische betekenis hoeft te worden 
geacht. Daarom kan — in tegenstelling met wat ik in 1966 vermeldde — thans worden 
geconcludeerd, dat zelfs bij talrijk voorkomen in boomgaarden niet apart tegen dit 
insekt behoeft te worden gespoten. 

Gaarne dank ik de heer W. N. Ellis voor de wiskundige verwerking van enkele ge¬ 
gevens. 

SUMMARY 

Damage caused by the leaf-miner Phyllonorycter corylifoliella Hb. has been locally 
observed throughout the Netherlands in the past ten years, although mainly in the 
provinces of Zeeland and Noord-Brabant. Larvae were found on many hostplants, but 
seemed to prefer apple and pear The latter was attacked most, probably because in 
general less insecticides are applied on it. 

The leaf-miner has two generations a year, the first flight appearing in April-May, 
the second in July-August. The larvae hibernate within the mines in the fallen leaves 
and pupate in spring; those of the second generation pupate towards the end of June. 

Particularly in unsprayed orchards the larvae were heavily parasitized by five spe¬ 
cies of Hymenoptera Chalcidoidea and by one species of the family Braconidae. In 
1973 the percentage of parasitized larvae in an unsprayed orchard ranged from 57% 
in the lower to 70% in the upper part of four-meter-high trees. Both hosts and para¬ 
sites proved to be susceptible to insecticides. 

The damage caused in orchards by this leaf-miner is never so severe that spraying 
is necessary. 
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Two new subspecies of Platycleis (Modestana) ebneri (Ramme, 1926) 
from Greece (Orthoptera, Ensifera, Decticinae) 

by 

FER WILLEMSE 
(Eygelshoven, The Netherlands) 

Abstract. On the basis of few but constant morphological differences, three 
subspecies can be recognized in Platycleis {.Modestana) ebneri: nominate ebneri 

(Ramme, 1926), ebneri excurvata ssp.n. and ebneri acuminata ssp.n. A key to the 
subspecies and a survey of their range are given. 

INTRODUCTION 

Among material before me from Yugoslavia, Albania and Greece, three forms of 
ebneri can be recognized. One of them agrees with topotypical material of ebneri and 
its synonym dofleini, while the other two will be described below. Although based 
on a few characters, the distinction is clear and constant. Because of the resemblance 
with topotypical ebneri, the similar titillator and the not overlapping range of these 
forms they are considered as subspecies of ebneri. 

Key to the subspecies of Platycleis {Modestana) ebneri (Ramme) 
la. Lobes of the last abdominal tergite in the male straight and pointing posteriorly, 

as in fig. 1-8 ........... .2 
b. These lobes excurved, divergent and pointing laterally, as in fig. 9-12 . 
...ebneri excurvata ssp.n. 

2a. Female subgenital plate with its lobes pointed and lateral sclerite flat, as in 
fig. 26-27, 31-32; inner tooth of male cercus inserted more distally, as in fig. 21-22 
.ebneri acuminata ssp.n. 

b. Female subgenital plate with its lobes widely rounded, lateral sclerite with a 
distinct fovea, as in fig. 23, 28—29; inner tooth of male cercus inserted more 
proximally, as in fig. 13-17 ...... ebneri ebneri (Ramme, 1926) 

Platycleis (Modestana) ebneri ebneri (Ramme, 1926) 
(fig. 1-6, 13-17, 23, 28-29) 

1. Metrioptera ebneri Ramme, 1926: 285, fig. 9a. 
2. Metrioptera dofleini Ramme, 1926: 287, fig. 10b, 12b, 13b. 
3. Metrioptera dofleini: Ramme, 1931: 181. 
4. Metrioptera ebneri: Ramme, 1933: 423. 
5. Sepiana ebneri: Zeuner, 1941: 35. 
6. Sepiana ebneri: Grebenshikov, 1950: 184, 186, 187. 
7. Metrioptera ebneri: Ramme, 1951: 104, 250, 251, 255, fig. 21, 63, 68, pi. 5 f. 5. 
8. Platycleis {Modestana) ebneri: Beier, 1955: 215, 224, fig. 3d. 
9. Metrioptera dofleini: Peshev, 1962: 67. 

10. Metrioptera ebneri: Cejchan, 1963: 773. 
11. Platycleis {Modestana) ebneri: F. Willemse, 1966: 178, 179, 181, fig. 17, 21, 27. 

(except Mt. Olymp). 
12. Platycleis ebneri: Us, 1967: 19. 
13. Platycleis {Modestana) ebneri: Harz, 1969: 262, 263, fig. 812-813, 815-818. (partim) 
14. Platycleis ebneri: Miksic, 1973: 149. 
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Fig. 1-12. Platycleis (Modestana) ehneri subspecies, dorsal view of last abdominal 
tergite of male. 1-6, ebnen (Ramme); 7-8, acuminata ssp. nov; 9-12, excurvata ssp. 
nov. (1, Donje Bare; 2, Savnik-Gvozd; 3, Popova Sapka; 4, Bistra; 5, Perister; 
6, Mavrovuni; 7, Tria Pigadia; 8, Seli; 9, Goga; 10, Bela Voda; 11, above 
Katafigion; 12, Olympos, refuge B). 

Fig. 13-22. Platycleis {.Modestana) ebneri subspecies, dorsal view of right cercus of 
male. 13-17, ebneri (Ramme); 18-20, excurvata ssp. nov.; 21-22, acuminata ssp. nov. 
(13, Donje Bare; 14, Savnik-Gvozd; 15, Popova Sapka; 16, Perister; 17, Mavrovuni; 
18, Goga; 19, Bela Voda; 20, Olympos, refuge B; 21, Tria Pigadia; 22 Seli). 
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Fig. 23-21. Platycleis (Modestana) ehneri subspecies, ventral view of subgenital plate 
of female. 23, ebnen (Ramme), 24-25, excurvata ssp. nov.; 26-27, acuminata ssp. 
nov. (23, Popova Sapka; 24, Bela Voda; 25, Velventos-Katafigion; 26, Tria Pigadia; 
27, Seli). 

Fig. 28-32. Platycleis {Modestana) ebneri subspecies, ventro-lateral view of subgenital 
plate and lateral sclerite of female. 28-29, ebneri (Ramme); 30, excurvata ssp. nov.; 
31-32, acuminata ssp. nov. (28, Hajla Planina; 29, Popova Sapka; 30, Bela Voda; 
31-32, Tria Pigadia). 

Material (42 5 54$ ): Yugoslavia, Bosna: Zelengora, Donje Bare, 1500 m, 3.VIII. 
1968 (1^ 3 $ ); Montenegro: Savnik, 800 m, 6.VIII.1968 (15 1 $ ) & Savnik-Gvozd, 
1440 m, 2.VIII.1963 (1 5 2 $) & Zabljak, 1400 m, 6-9.VIII.1963 (2 5 2 $) & 
Durmitor Prijesp, 1700-1900 m, 8.VIII.1968 (4 5 2$); Kosmet: Pepic, 1100-1400 m, 
3.VIII.1965 (6 5 8 $) & Pepic-Hajla Planina, 1400-1800 m, 15.IX.1964 (1 $ ) & 
Hajla Planina, 1700 m, 6.VIII. 1963 (1 $ ) & Hajla Kece, 1800-1900 m, 3-5.VIII.1965 
(5 5 4 $); Makedonia: Sar Planina, Popova Sapka, 1800 m, 12.IX.1964 (2 $) & 
1800-2100 m, 31.VII.1965 (6 5 4$) (topotypes) & Bistra above Mavrovi, 1800 m, 
26.VII.1969 (4 5 5 $ ) & Babuna, Mukos-pass, 1040 m, 28.VII.1965 (2 $ ) & Perister, 
1400 m, 20.VII.1969 (8 5 9 $ ) & 1100 m, 29.VII.1965 (1 $). Albania, Pastrik, 
26.VIII.1918, R. Ebner (1 $ ). Greece, Pindos Range, Mavrovuni, North of Metsobon, 
1800-2100 m, 3.VIII.1971 (4 5 6 $) (all material leg. F. Willemse c.s., except for 
Pastrik $ ; all material in author’s collection). 

The nominate subspecies is characterized in the male by the lobes of the last 
abdominal tergite which are straight and pointing posteriorly, fig. 1-6. It is noted that 
the lobes are connected by a feebly sclerotized part of the tergite. This part is 
movable and explains the individually different distance between the lobes. However, 
the apical part of these lobes is sclerotized as strongly as the rest of the tergite and 
not movable. Therefore, the lobes are always pointing in a similar direction in spite 
of the varying width of their distance. The apical part of the male cercus beyond 
the inner tooth is slightly to distinctly longer than the inner tooth (fig. 13-17). The 
female is characterized by the subgenital plate which is widely rounded laterally 
with the lobes rounded (fig. 23). The lateral sclerite has a distinct fovea in its upper 
part, which is black (fig. 28-29). Further descriptions and figures can be found in the 
references as listed above: 1, 2, 7, 11 (all nominate ebneri). 

Apparently the species does not occur in the lowlands. In the present material it was 
found predominantly above 1000 m. There are no records from below 800 m altitude. 

The distribution of ebneri is still badly known. The range cited in Harz (1969) is 
partly erroneous. Therefore a full list of all known localities is given now. They are 
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Distribution map Platycleîs (Modestand) ebnen subspecies, 

numbered as on the map. Numbers between parentheses refer to the publications 
cited in the synonymy; c.m. = author’s collection. 

Distribution (map): 
Yugoslavia. Bosna: 1, Maglic, Prijevor (14); 2, Zelengora, Stog (14) & Gornje Bare 

(14) & Donje Bare (14; c.m,); 3, Volujak, Cemerno (14). Montenegro: 4, Savnik (c.m.); 
5, Savnik-Gvozd (11 = c.m.); 6 Zabljak (11 ~ c.m.); 1, Durmitor Prijesp (c.m,). 
Kosmet: 8, Pépié & Pepic-Hajla Planina & Hajjla Kece (11 = c.m,). Makedonia: 9, 
Sax Planina, above Tetovo (1; 2; 7; 11 i= c.m.) & Kobilica (2); 10, Daube a (6); 
11, Bistra, above Mavrovi (c.m,); 12, Babuna, Mukos-pass (c.m.); 13, Dve Usi (6); 
14, Perister (c.m.). 

Albania. 15, Pastrik (10; c.m.); 16, Plosthan - Korab (13); 17, Mali i Polish (13). 
Greece. 18, Mavrovuni, near Metsobon (c.m.). 
Bulgaria. 19, Petrie (9). 

Platycleis (Modestana) ebnen excurvata ssp.n. 
(fig. 942, 18-20, 24-25, 30) 

1. Platycleis ('Modestana) ebnen: F. Willemse, 1966: 178 (only Mt. Olymp). 
2. Platycleis (Modestana) ebnen: Harz, 1969: 263, fig. 812, 813, 815-818 (partim). 

Material (69 $, 77 9 ): $ hoîo-, $ allotype, labelled: Hellas (Fiorina, Yernon Ori), 
Mt Bela Voda (Pissoderion) 1700-1971 m, 27.VII,1972, F. Willemse c. s. 

Additional paratypes: Greece: similarly labelled (17 $, 26 $); Vernon Ori, 4 km 
E. of Pissoderion, 1600-1700 m, 26.VII.1972 (1 9) & 10 km NE. of Gavros, 1000 m, 
19.VII.1969 (3 $, 3 9); Pieria Ori, 10 km NW. of Fieri, 1500 m, 25.VII.1974 (1 $) 



122 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 35, 1.VIII. 1975 

& Velventos - Katafigion, 950-1400 m, 23.VII.1974 (2 $ ) & above Katafigion, 1450- 
2190 m, 23.VII. 1974 (3 $, 1 $ ); Olympos Oros, refuge B above Sparmos, 1800-2300 m, 
14.VIII.1966 & 28-30.VII.1972 (27 $, 15 $ ) & refuge A, Prioni - Mytikas above 
Litochoron, 1800-2400 m, 5.VIII. 1971 (1 $, 4 $ juven.). Yugoslavia: Makedonia, 
Mt. Goga, Trpejca - Otesevo, 1500 m, 23-24.VII.1969 (17 $, 23 $) (all material leg. 
F. Willemse c.s.; author’s collection). 

DESCRIPTION 

Male. Differing from the nominate subspecies in the lobes of the last abdominal 
tergite, which are more or less divergent, excurved and pointing laterally instead of 
posteriorly (fig. 9-12). The cercus is much as in the nominate subspecies (fig. 18-20). 

Female. The subgenital plate and the lateral sclerite resemble those of the nominate 
subspecies (fig. 24-25, 30). 

Colouration, measurements and habitat as in the nominate subspecies. 
Distribution (localities numbered as on the map): 
Yugoslavia. Makedonia: 1, Mt. Goga, between Trpejca and Otesevo. 
Greece. Vernon Ori: 2, Bela Voda & Pissoderion; 3, Gavros. Pieria Ori: 4, Fteri; 

5, Velventos-Katafigion; 6, above Katafigion. Olympos Oros: 7, above Litochoron; 8, 
above Sparmos. 

Discussion. Although excurvata differs from nominate ebneri in one feature only, 
the distinction is very constant in the available material (69 $ ) from the diverse 
localities. Previously recorded material from Mt. Olympos (1; 2) refers to excurvata. 

Harz kindly informed me (in litt. 9.V.1975) that his figures were made after material 
from Stalamata-Tal, Mt. Olymp (erroneously spelled Stalonata). His figure of the 
last abdominal tergite in the male (fig. 815) agrees completely with excurvata. 

Stalamata-Tal is not indicated on the distribution map, as it could not be located 
precisely enough. 

Platycleis (Modestana) ebneri acuminata ssp.n. 
(fig. 7-8, 21-22, 26-27, 31-32) 

Material studied (7 $, 22 $ ): $ holo-, 9 allotype, labelled: Hellas, (Imathia, 
Vermion Ori) Naoussa, above refuge Tria Pigadia, 1800-2000 m, 10.VIII.1972, F. 
Willemse c. s. 

Additional paratypes: similarly labelled (5 $ 18 $); Vermion Ori, Seli (refuge), 
1650 m, 9.VIII.1972 (1 $ 3 $) (all material leg. F. Willemse c.s.; author’s collection). 

DESCRIPTION 

Male. Differing from both other subspecies in the shape of the cercus; the apical 
part beyond the inner tooth is as long as or scarcely longer than the inner tooth 
(fig. 21-22). The lobes of the last abdominal tergite as in nominate subspecies, 
fig. 7-8. 

Female. Distinct from both other subspecies in the shape of the subgenital plate 
and the lack of a fovea on the lateral sclerite (fig. 26-27, 31-32). The subgenital 
plate, basally as wide as in both other subspecies, narrows much more distally; the 
lobes are triangular and acuminate instead of being widely rounded. 

Colouration, measurements and habitat as in both other subspecies. 
Distribution (localities numbered as on the map): 
Greece. Vermion Ori: 1, Tria Pigadia; 2, Seli. 
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Discussion. As in excurvata, the distinction between acuminata and the other 
subspecies is very constant. 

The type-locality is above a refuge named Tria Pigadia (three sources), belonging 
to the Hellenic Alpine and Ski Federation, section Naoussa. The refuge is accessible 
by a forest road, some 20 km northwest of Naoussa. From the refuge (1350 m) a 
steep track leads upwards. The specimens were found above the timberline, at 1800- 
2000 m. The other locality, Seli, is easily accessible. In this mountain village is 
another refuge of the Hellenic Alpine and Ski Federation. The precise locality is on 
the slopes just above the refuge. 
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PERSONALIA 

Op 7 juli j.l. promoveerde drs. N. Nieser tot Doctor in de Wiskunde en Natuur¬ 
wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. De titel van zijn proefschrift luidde: 
The Waterbugs (Heteroptera: Nepomorpha) of the Guyana Region. 

De redactie wenst Dr. Nieser van harte geluk met de succesvolle afsluiting van 
zijn universitaire studie. 

LES LÉPIDOPTÈRES DU FAUNE DE L’USSR ET DES PAYS VOISINS. — 

Horae societatis entomologicae Unionis Soveticae, vol. 56, 276 + 4 pp. “Nauka”, 
Leningrad, 1974. A collection of papers on diverse aspects of the latest research on the 
Lepidoptera in the Soviet Union (In Russian). 

The book is a first endeavour of a collection of purely lepidopterous papers of 
Soviet scientists presenting basic directions of research in morphology, systematics and 
faunistics of injurious Lepidoptera and indicating perspectives of further research. The 
authors are either pupils or followers of the brilliant Russian entomologist, the late 
Prof. Dr. A. S. Danilevski, to whose memory the book is dedicated. It is a pity that 
severe lack of place compels to give only a dry list of the papers, abstaining from 
reviewing their contents. These articles are as follows. 

V. S. Kuznetsov & M. I. Falkovitch - Alexandr Sergeevitsh Danilevsky as a 
taxonomist-lepidopterologist. — (A short biography). 

A. S. Danilevsky t and V. I. Kuznetsov. — A review of the Glyphipterygid moths 
of the genus Hemerophila Hb. (Lepidoptera, Glyphipterygidae) of the fauna of the 
USSR. —- (A survey of the very little known eastern Palaearctic members of the 
genus). 

V. I. Kuznetsov & A. A. Stekolnikov. — Phylogenetic relationships in the family 
Tortricidae (Lepidoptera) treated on the base of study of functional morphology of 
genital apparatus. — (An important and promising new method of research of the 
comparative systematics and phylogeny with the aid of the study of the musculature 
of male genitalia; the authors arrive to a novel classification. It is a pity that nothing 
is said about the methods used). 

V. I. Kuznetsov. — Leaf-rollers (Lepidoptera Tortricidae) of the Southern part of 
the Soviet Far East and their seasonal cycles. — (An elaborate survey, based on study, 
collecting, and field work of many years). 

J. A. Kostjuk. — New species of leaf-rollers (Lepidoptera, Tortricidae) from 
mountains of Central Asia. — (The very first records of an almost unknown fauna). 

A. K. Zaguljaev. — On phylogeny in the superfamily Tineoidea (Lepidoptera) — 
(Further conclusions of a specialists study). 

V. 1. Piskunov. — The tribe Teleiodini tribus n. (Lepidoptera, Gelechiidae) and 
systematic position of some included species. — (Erection of a new tribe and its 
systematic position). 

M. I. Falkovitch. — Contribution to the knowledge of Coleophoridae (Lepidoptera) 
of the Kizilkum desert. —- (Further aspects of a remarkable fauna). 

M. A. Rjabov t. A review of the morphology of Noctuid moths (Lepidoptera, 
Noctuidae). — (A review of basic morphological characters from the uncompleted 
revision of the family, left by its late author). 

S. F. Kljutschko. — Noctuid moths (Lepidoptera, Noctuidae) from steppe natural 
reserves of the Ukraine. — (Further contribution to a long row of papers). 

E. S. Milanovski. — New Noctuid species of the genus Oxytrypia Stgr. (Lepido¬ 
ptera, Noctuidae). — (Description of a new species from the Caucasus). 

One states with a great disappointment, that except an English register to the 
titles of papers, not a word of summary of these interesting and important articles in 
any other European language is given. — A. D. 
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Vlindervangsten in de Eendenkooi te Vlaardingen 

door 

C. GIELIS en M. HULL 

Inleiding: 

In 1970 werd begonnen met het verzamelen van vlinders in de Eendenkooi te 

Vlaardingen, teneinde inzicht te krijgen in de populatie ter plaatse. Omstreeks deze 

tijd bestond er een bestemmingsplan, waarbij de kooi opgespoten zou worden. De 

toenmalige beheerder poogde nu zoveel mogelijk faunistische gegevens bijeen te krijgen 

om hier gefundeerd tegen te kunnen protesteren. Aangezien het bestemmingsplan 

gewijzigd werd verviel de dreiging, de belangstelling voor de aanwezige fauna bleef 

echter. 

Omschrijving van het terrein: 

De kooi is gelegen in de Broekpolder op ongeveer 2 km ten westen van de rand 

van de stad Vlaardingen, en ligt ongeveer 100 meter ten noorden van de rijksweg 

Rotterdam-Hoek van Holland. Rondom de kooi ligt grasland in een straal vanuit de 

kooi van 1500 meter. De breedte van het terrein is 75 meter en de lengte 225 meter. 

De ligging is zodanig dat de lengteas bijna loodrecht staat op de langs lopende rijks¬ 

weg. De kooi zelf bestaat uit twee delen: 

a. Het voorste gedeelte, dat het dichtst bij de weg gelegen is, met hierin een kleine 

boomkwekerij en een kleine boomgaard. Hier staan ook de barakken van de Stichting 

Vogel Olieslachtoffers. De vegetatie bestaat voornamelijk uit: appel, peer, berk, els, 
populier, wilg en een kastanjeboom. De ondergroei bestaat voornamelijk uit: vlier, 

braam, grassen en brandnetel. 

b. Het achterste gedeelte, het eigenlijke kooibos, met hierin het kooimeertje. De 

begroeiing bestaat voornamelijk uit: els, wilg, berk, eik en meidoorn. Met hier als 

ondergroei: vlier, braam, fluitekruid, koekoeksbloem, riet, lisdodden, grassen en varens. 

Methode van vangen: 

Door de geïsoleerde ligging van het terrein is geen elektrische aansluiting aanwezig, 

zodat helaas niet met een lichtval gevangen kon worden. Hierdoor was het nood¬ 
zakelijk om in de avonduren met een generator en hogedruk kwiklamp te gaan 

vangen. Hiernaast werd overdag gezocht naar vlinders, rupsen en bladmijnen. 
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Opmerkingen bij de lijst van gevangen soorten: 

Na de vermelde soort is aangegeven hoe vaak een soort is gevangen of waargeno¬ 

men. Als een soort regelmatig werd gevangen is toegevoegd: algemeen. Hierna is dan 

door G. of H. aangegeven wie van de beide auteurs deze soort heeft gevangen of 

waargenomen. 

Van de soorten die in bladeren mineren is de determinatie vaak alleen verricht 

op de gevonden mijnen. 

De periode van verzamelen is begonnen eind 1970 en duurt nu nog voort. 

PIERIDAE 

1. Gonepteryx rhamni L. Enkele exemplaren waargenomen in het voorjaar (G). 

2. Pieris brassicae L. Enkele exemplaren (G). 

3. Pieris rapae L. Algemeen waargenomen (G, H). 

4. Pieris napi L. Enkele exemplaren (G). 

LYCAENIDAE 

5. Polyommatus icarus Rott. Enkele exemplaren waargenomen (G). 

6. Celastrina argiolus L. Eén exemplaar telkens op 4.V, 23.VI en 12.VIII (G). 

NYMPHALIDAE 

7. Vanessa atalanta L. Enkele exemplaren in de herfst (G, H). 

8. Cynthia cardui L. Enkele exemplaren in 1970 (G). 

9. Inachis io L. Altijd aanwezig in klein aantal (G). 

10. Aglais urticae L. Zeer algemeen (G, H). 

SATYRIDAE 

11. Lasiommata megera L. Op 14.VII één exemplaar (G). 

12. Maniola jurtina L. Eén exemplaar waargenomen in 1970 (G). 

13. Coenonympha pamphilus L. Zeer algemeen (G). 

SPHINGIDAE 

14. Smerinthus ocellata L. Eén exemplaar waargenomen (G). 

15. Laothoe populi L. Eén exemplaar op 26.IV, twee op 13.VII, één op 6.IX en een 

rups op 5.VIII.1972 (G, H). 

NOTODONTIDAE 

16. P hale ra bucephala L. Enkele exemplaren waargenomen (G). 

17. Cerura vinula L. Eén exemplaar waargenomen (G). 

18. Notodonta dromedarius L. Zeer algemeen (G, H). 

19. Eligmodonta ziczac L. Algemeen (G). 

20. Pheosia tremula Cl. Eén exemplaar op 3.VI (G). 

21. Ptilodon capucina L. Algemeen in V, VI en VIII (G, H). 

22. Pterostoma palpina Cl. Algemeen in V en VIII (G, H). 

LYMANTRIIDAE 

23. Orgyia anti qua L. Eén exemplaar 22.X, e.l. (G). 

24. Euproctis similis Füssly. Enkele exemplaren waargenomen (G, H). 

25. Euproctic chrysorrhoea L. Eén op 28.VI en één van f. punctellata op 13.VII.1973 

(G, H). 
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LASIOCAMPIDAE 

26. Malacosoma neustria L. Algemeen (G, H). 

27. Philudoria potaioria L. Talrijk op 3.VIII. 1973 (H). 

DREPANIDAE 

28. Drepana falcataria L. Algemeen (G, H). 

29. Cilix glaucata Scop. Eén exemplaar 30.V.1973 (H). 

THYATIRIDAE 

30. T et he a ocularis L. Algemeen (G). 

31. Ochropacha du plan s L. Algemeen in V en VIII (G, H). 

ARCTIIDAE 

32. Arctia caja L. Eén exemplaar op 3.VIII.1973 en op 12.VIII (G, H). 

33. Spilosoma lutea Hufn. Algemeen (G, H). 

34. Spilosoma lubricipeda L. Eén exemplaar waargenomen (G). 

35. Phragmotobia fuliginosa L. Eén exemplaar op 3.VIII.1973 en op 26.VIII (G, H). 

PSYCHIDAE 

36. Pcyche casta Pall. In totaal zijn 18 zakjes van deze soort gevonden (G, H). 

37. Echinopterix pulla Esper. Algemeen (G). 

38. Solenobia lichenella L. Zakjes op dode wilg gaven negen vrouwtjes (G). 

COSSIDAE 

39. Cossus cossus L. Eén rups (G). 

40. Zeuzera pyrina L. Eén exemplaar op 21.VI.1967 (G). 

HEPIALIDAE 

41. Hepialus sylvina L. Algemeen tussen 17.VIII en 29.VIII (G). 

42. Hepialus lupulina L. Algemeen (G). 

NOCTUIDAE 

43. Euxoa nigricans L. Eén exemplaar op 12.VII.1973 (G). 

44. Agrotis vestigalis Hufn. Enkele exemplaren waargenomen (G). 

45. Agrotis segetum Den. & Schiff. Algemeen (G). 

46. Agrotis exclamationis L. Algemeen (G, H). 

47. Agrotis ipsilon Hufn. Eén exemplaar op 18.VIII.1973 (H). 

48. Agrotis puta Hb. Eén exemplaar op 16.VUL1972 (G). 

49. Axylia putris L. Algemeen (G, H). 

50. Ochropleura plecta L. Algemeen (G). 

51. Noctua pronuba L. Algemeen (G, H). 

52. Noctua comes Hb. Eén exemplaar telkens op 13.VII.1972, 23.VIII.1972 en 

31.VIII.1973 (G, H). 

53. Lycophotia porphyrea Den. & Schiff. Eén exemplaar op 13.VII.1972 en talrijk op 

30.V.1973 (G, H). 

54. Diarsia mendica Fabr. Algemeen (G, H). 

55. Diarsia rubi View. Algemeen (G, H). 

56. Xestia c-nigrum L. Algemeen (G, H). 
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57. X est ia thangulum Hufn. Eén exemplaar op 15.VI.1973 (H). 

58. Xestia xanthographa Den. & Schiff. Algemeen (G). 
59. Discentra trifolii Hufn. Algemeen (G). 

60. Hada nana Hufn. Eén exemplaar op 31.V.1971 (G). 

61. Melanchra persicariae L. Twee exemplaren gekweekt (G). 

62. Lacanobia thalassina Hufn. Eén exemplaar op 30.V.1973 (H). 

63. Lacanobia suasa Den. & Schiff. Algemeen (G, H). 

64. Lacanobia oleracea L. Algemeen (G, H). 

65. Hadena rivularis Fahr. Eén exemplaar op 30.V.1973 (H). 

66. Hadena bicruris Hufn. Eén exemplaar op 23.VIII.1972 (H). 

67. C er apteryx graminis L. Eén exemplaar op 13.VII.1973 (H). 

68. Tholera decimalis Poda. Algemeen in VIII (G, H). 

69. Orthosia stabilis Den. & Schiff. Algemeen (G). 

70. Orthosia incerta Hufn. Algemeen (G). 

71. Orthosia gothica L. Algemeen (G, H). 

72. Mythimna impur a Hb. Algemeen in VI en VII.1973 (H). 

73. Mythimna pallens L. Algemeen (G, H). 

74. Mythimna obsoieia Hb. Eén op 14.VI.1971 en weer op 23.VI.1972 (G). 

75. Cuculiia chamomillae Den. & Schiff. Algemeen (G). 

76. Cuculiia um b rat ica L. Eén exemplaar op 10.VI.1972 (G). 

77. Cuculiia asteris Den. & Schiff. Algemeen (G, H). 

78. Acronicta megacephala Den. & Schiff. Algemeen (G, H). 

79. Acronicta aceris L. Eén exemplaar op 23.VIII.1972 (H). 

80. Acronicta leporina L. Eén exemplaar op 12.VI.1972 en op 25.VIII.1972 (G). 

81. Acronicta tridens Den. & Schiff. Eén exemplaar op 23.VII.1972 en op 18.VIII. 

1973 (G). 

82. Trachea atriplicis L. Enkele exemplaren waargenomen en gevangen (G, H). 

83. Euplexia lucipara L. Eén exemplaar waargenomen (G). 

84. Phlogophora meticulosa L. Algemeen (G, H). 

85. C osmi a affinis L. Vrij gewoon in VIII.1973 (H). 

86. Cosmia trapezina L. In aantal op 18.VIII.1973 (H). 

87. Apamea monoglypha Hufn. Algemeen (G, H). 

88. Apamea lithoxylaea Den. & Schiff. Eén exemplaar op 12.VII.1971 (G). 

89. Apamea unanimis Hb. Algemeen (G, H). 

90. Apamea sordens Hufn. Algemeen (G, H). 

91. Oligia strigilis L. Twee exemplaren op 26.VI.1972 (G). 

92. Oligia latruncula Den. & Schiff. Algemeen (G). 

93. Oligia fasciuncula Haw. Algemeen (G, H). 

94. Mesoligia furuncula Den. & Schiff. Eén exemplaar waargenomen 18.VIII.1973 (H). 

95. Mesapamea secalis L. Eén exemplaar op 16.VI.1972 en op 13.VIII.1973 (G, H). 

96. Amphipoea fucosa Freyer. Algemeen in VIII (G, H). 

97. Celaena leucostigma Hb. Eén exemplaar op 16.VIII.1972 en op 23.VIII.1972 

(G, H). 
98. Arenostola phragmitidis Hb. Eén exemplaar op 16.VIII.1972 (G). 

99. Hoplodrina alsines Brahm. Eén exemplaar op 13.VII.1973 (H). 

100. Caradrina morpheus Hufn. Eén exemplaar op 26.VI.1972 (G), twee waargenomen 

op 22.VI.1973 (H). 

101. Lithacodia pygarga Hufn. Twee exemplaren waargenomen op 22.VI.1973 (H). 

102. Colocasia coryli L. Eén exemplaar op 4.V.1971 (G). 

103. Diachrysia chrysitis L. Algemeen (G, H). 

104. Autographa gamma L. Algemeen (G, H). 

105. Abrostola triplasia L. Enkele exemplaren waargenomen en gevangen (G, H). 

106. Diloba coeruleocephala L. Enkele exemplaren waargenomen (G). 

107. Cat o cal a nupta L. Eén exemplaar op 6. VIII. 1972 (G). 

108. Scoliopteryx libatrix L. Eén exemplaar op 25.III.1972 (G). 

109. Rivula sericealis Scop. Algemeen (G, H). 
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110. Hypena proboscidalis L. Enkele exemplaren waargenomen (G, H). 

111. Schrankia taenialis Hb. Eén exemplaar op 18.VIII. 1973 (H). 

112. Polypogon nemoralis Fabr. Eén exemplaar waargenomen op 22.VI.1973 (H). 

GEOMETRIDAE 

113. He mit he a aestivaria Hb. Talrijk op 13.VII.1973 (H). 

114. Geometra papilionarïa L. Enkele exemplaren waargenomen (G, H). 

115. Timandra griseata Petersen (amataria auct.). Eén exemplaar op 26.VI.1972 (G). 

116. Scopula immutata L. Talrijk op 13.VII.1973 (H). 

117. Idaea biselata Hufn. Eén exemplaar op 13.VII.1973 (H). 

118. Idaea seriata Schrank. Algemeen (G). 

119. Idaea dimidiata Hufn. Eén exemplaar op 13.VII.1973 (H). 

120. Idaea emarginata L. Eén exemplaar op 20.VII. 1972 (H). 

121. Idaea aversata L. Eén exemplaar op 16.VIII.1972 en twee op 22.VI.1973 (G, H). 

122. Xanthorhoe biriviata Bkh. Enkele exemplaren waargenomen (G). 

123. Xanthorhoe spadicearïa Den. & Schiff. Algemeen in V en VIII (G, H). 

124. Xanthorhoe ferrugata Clerck. Enkele exemplaren waargenomen (G, H). 

125. Xanthorhoe montanata Den. & Schiff. Algemeen in V en VI (G, H). 

126. Xanthorhoe fluctuata L. Algemeen (G). 

127. Epirrhoe alternata Müll. Telkens één waargenomen op 3.VIII. 1973 en op 

18.VIII.1973 (H). 

128. Pelurga comitata L. Algemeen (G, H). 

129. Plemyria rubiginata Den. & Schiff. Vier exemplaren op 13.VII.1973 en één 

exemplaar op 3.VIII.1973 (H). 

130. Hydriomena impluviata Den. & Schiff. Algemeen (G, H). 

131. Perizoma alchemillata L. Enkele exemplaren (G, H). 

132. Perizoma flavofasciata Thunb. Algemeen in V en VI (G, H). 

133. Perizoma didymata L. Een exemplaar op 22.VI.1973 en drie exemplaren op 

13.VII.1973 (H). 

134. Eupithecia centaureata Den. & Schiff. Algemeen (G). 

135. Eupithecia trisignaria H. S. Eén exemplaar op 18.VIII. 1973 (H). 

136. Eupithecia satyrata Hb. Eén exemplaar op 10.VI.1972 (G). 

137. Eupithecia absinthiata Clerck. Eén exemplaar op 3.VIII.1973 (H). 

138. Eupithecia goossensiata Mabille. Eén exemplaar op 2.VI.1972 (G). 

139. Eupithecia vulgata Haw. Eén exemplaar op 11.VI.1971 en talrijk op 30.V.1973 

(G, H). 
140. Chloroclystis rectangulata L. Eén exemplaar op 15.VI.1973 en talrijk op 

22.VI.1973 (H). 

141. Abraxas grossulariata L. Eén exemplaar op 14.VI.1973 (G). 

142. Abraxas sylvata Scop. Eén exemplaar waargenomen (G). 

143. Lomaspilis marginata L. Algemeen in V en VIII (G, H). 

144. Semiothisa alternaria Hb. Waargenomen één exemplaar op 3.VIII.1973 en op 

18.VIIL1973 (H). 

145. Semiothisa clathrata L. Eén exemplaar op 17.VIII.1973 (G). 

146. Opisthograptis luteolata L. Algemeen in V en VIII (G,H). 

147. Ennomos alniaria L. Algemeen in VIII (G, H). 

148. Ourapteryx sambucaria L. Drie exemplaren waargenomen op 13.VII.1973 (H). 

149. Apocheima pilosaria Den. & Schiff. Eén exemplaar op 10.III.1974 (G). 

150. Biston betularia L. Algemeen (G). 

151. Peribatodes rhomboidaria Den. & Schiff. Eén exemplaar waargenomen op 

3.VIIL1973 (H). 

152. Serraca punctinalis Scop. Eén exemplaar op 11.VI.1971 (G). 

153. Cabera pusaria L. Algemeen in V, VI en VIII (G, H). 

154. Cabera exanthemata Scop. Algemeen (G, H). 

155. Campaea margaritata L. Algemeen (G, H). 
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PYRALIDAE 

156. Chilo phragmitella Hb. Eén exemplaar op 22.VI.1973 (H). 

157. Calamotropha paludella Hb. Eén exemplaar op 13.VII.1973 (H). 

158. Chrysoteuchia culmella L. Telkens één exemplaar waargenomen op 15.VI.1973 

en op 22.VI.1973 (H). 

159. Cr ambus perlella Scop. Algemeen op 3.VIII.1973 (H). 

160. Agriphila selasella Hb. Eén exemplaar op 17.VIII.1973 (G). 

161. Agriphila straminella Den. & Schiff. Eén exemplaar op 29.VII.1972 (G). 

162. Agriphila tristella Den. & Schiff. Algemeen (G, H). 

163. Nymphula nymphaeata L. Algemeen (G, H). 

164. Evergestis extimalis Scop. Eén exemplaar 14.VIII.1972 (G). 

165. Ostrinia nubilalis Hb. Eén exemplaar op 22.VI.1973 (H). 

166. Eurrhypara hortulata L. Algemeen in VI en VIII (G, H). 

167. Eurrhypara coronata Hufn. Telkens één waargenomen op 22.VI.1973 en 

23.VIII.1973 (H). 

168. Udea olivalis Den. & Schiff. Eén exemplaar op 15.VI.1973 en twee op 22.VI.1973 

(H). 

169. Pleuroptya ruralis Scop. Algemeen (H). 

170. Nephopterix hostilis Steph. Eén exemplaar op 22.VI.1973 (H). 

PTEROPHORIDAE 

171. Platyptilia calodactyla Den. & Schiff. Eén exemplaar op 17.VIII.1973 (G). 

172. Platyptilia gonodactyla Den. & Schiff. Eén exemplaar op 11.VIII.1974 en twee 

op 17.VIII.1973 (G). 

COCHYLIDAE 

173. Phalonidia affinitana Dgls. Eén exemplaar op 17.VIII.1973 (G). 

174. Aethes hartmanniana Clerck. Eén exemplaar op 18.VIII.1973 (H). 

175. Aethes rubigana Tr. Eén exemplaar op 13.VII.1973 (H). 

TORTRICIDAE 

176. Pandemis cerasana Hb. Algemeen (G, H). 

177. Pandemis heparana Den. & Schiff. Algemeen (G, H). 

178. Archips podana Scop. Waargenomen één exemplaar op 27.VI.1972 en op 

23.VIII.1972 (H). 

179. Archips betulana Hb. Eén exemplaar op 29.VI.1973 (G). 

180. Archips xylosteana L. Eén exemplaar op 13.VII.1973 en op 23.VIII.1972 (H). 

181. Pseudargyrotoza conwagana Fabr. Eén exemplaar op 22.VI.1973 (H). 

182. Cnephasia interjectana Haw. Eén exemplaar op 23.VIII.1973 (H). 

183. Cnephasiella incertana Tr. Vijf exemplaren op 22.VI.1973 (H). 

184. Tortrix viridana L. Enkele exemplaren waargenomen (G, H). 

185. Clepsis spectrana Tr. Algemeen (G, H). 

186. Acleris latifasciana Haw. Eén exemplaar op 18.VIII.1973 (H). 

187. Acleris comariana Zeil. Twee exemplaren op 13.VII.1973 (H). 

188. Acleris variegana Den. & Schiff. Algemeen in IX (H). 
189. Dichrorampha plumbana Scop. Eén exemplaar op 10.VIII.1972 (G). 

190. Laspeyresia pomonella Den. & Schiff. Eén exemplaar op 30.V.1973, één op 

22. VI.1973, twee op 3.VIII.1973 en één op 17.VIII.1973 (G, H). 

191. Laspeyresia aurana Fabr. Eén exemplaar op 13.VII.1973 (H). 

192. Spilonota ocellana Den. & Schiff. Eén exemplaar op 3.VIII.1972 en op 

23. VIII.1973 (H). 
193. Eucosma cana Haw. Twee exemplaren op 15.VI.1973 en één op 22.VI.1973 (H). 

194. Epiblema farfarae Fletch. Eén exemplaar op 30.VI.1973 (G). 
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195. Pardia cynosbatella L. Eén exemplaar op 11.VI.1973 (G). 

196. Rhopobota unipunctana Hw. (naevana Hb.) Twee exemplaren op 23.VIII.1972 (H). 
197. Epinoiia trimaculana Don. Eén exemplaar op 17.VI.1973 (G). 

198. Epinotia immundana F. v. R. Algemeen (G, H). 

199. Epinotia niselia Clerck. Eén exemplaar op 18.VIII.1973 (H). 

200. Bactra lancealana Hb. Eén exemplaar op 17.VIII.1973 (G). 

201. Apotomis lineana Den. & Schiff. Eén exemplaar op 13.VII.1973 (H). 

202. Apotomis betuletana Haw. Waargenomen, algemeen (H). 

203. Apotomis sororculana Zett. Talrijk op 22.VI.1973 (H). 

204. Hedya nubiferana Haw. Vijf exemplaren op 15.VI.1973 en één op 26.VI.1973 

(G, H). 
205. Olethreutes iacunana Den. & Schiff. Algemeen in VI (H). 

GELECHIIDAE 

206. Gelechia rhombella Den. & Schiff. Eén exemplaar op 3.VIII.1973 (H). 

207. Scrobipalpa atriplicella F. v. R. Twee exemplaren op 3.VIII.1973 en één op 

23.VIII.1972 (H). 

MGMPHIDAE 

208. Mompha fulvescens Haw. Eén exemplaar op 6.IV.1974 en op 5.V.1973 (G). 

OECOPHORIDAE 

209. Endrosis sarcitrella L. Algemeen in V en VI (G, H). 

210. Hofmannophila pseudospretella Stt. Algemeen (G, H). 

211. Dïurnea fa ge lia Den. & Schiff. Algemeen (G, H). 

212. Depressaria pastinacella Dup. Eén exemplaar op 17.VIII.1973 (G) en één 

waargenomen op 30.V.1973 (H). 

213. Agonopterix heracliana L. (applana Fabr.) Telkens één exemplaar op 17.11.1973, 

3.VI.1973 en op 13.VII.1973 (G, H). 
214. Agonopterix subpropinquella Stt. Eén exemplaar op 17.VIII.1973 (G). 

215. Agonopterix propinquella Tr. Eén exemplaar op 18.VIII.1973 (H). 

216. Agonopterix yeatiana Fabr. Eén exemplaar op 29.IV.1974 en op 19.IX.1972 (G). 

(G). 

GLYPHIPTERYGIDAE 

217. Antophila fabriciana L. Algemeen (G, H). 

218. Glyphipteryx simpliciella Steph. (fischerella Zeil.). Eén exemplaar op 20.V.1973 

(G). 

ELACHISTIDAE 

219. Elachista rufocinerea Haw. Eén exemplaar op 30.V.1973, twee op 8.VI.1973 en 

talrijk op 13.VII.1973 (G, H). 

220. Elachista poae Stt. Twee exemplaren op 19.V.1973 en één op 20.V.1973 (G). 

221. Elachista humilis Zeil. Eén exemplaar op 12.V.1974 (G). 

222. Cosmiotes freyerella Hb. Eén exemplaar op 12.V.1974 (G). 

COLEOPHORIDAE 

223. Coleophora serratella L. (fuscedinella Zeil.). Algemeen (G, H). 

224. Coleophora hemerobiella Scop. Eén exemplaar op 19.VI.1974 en op 25.VI.1974 (G). 
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YPONOMEUTIDAE 

225. Argyresthia brockeella Hb. Eén exemplaar waargenomen op 3.VIII.1973 (H). 
226. Argyresthia goedartella L. Eén exemplaar waargenomen op 3.VIII.1973 en op 

5.VIII.1972 (H). 

227. Argyresthia retinella Zeil. Twee exemplaren op 3.VI.1973 (G). 

228. Argyresthia conjugella Zeil. Eén exemplaar op 11.VI.1973 (G). 

229. Yponomeuta padella L. Algemeen als rups en vlinder (G). 

230. Yponomeuta cagnagella Hb. Algemeen als rups en vlinder (G). 

231. Swammerdamia pyrella Vill. Telkens één exemplaar op 5.V.1973, 12.V.1974 en 

op 30.V.1973 (G, H). 

232. Prays fraxinella Bjerk. (curtisella Don.). Eén exemplaar op 13.VII.1973 (H). 

233. Ypsolopha dentella Fabr. Talrijk op 3.VIII.1973 (H). 

234. PluteUa xylostella L. Eén exemplaar waargenomen op 22.VI.1973 (H). 

GRACILLARIIDAE 

235. Caloptilia sy ringel Ia Fabr. Algemeen in V (G). 

236. Caloptilia alchimiella Scop. De determinatie geschiedde aan een leeg aangetroffen 

bladmijn. Na de beschrijving van de soort C. robustella Jäckh, die ook op eik 

leeft en een identieke biologie heeft, moet echter afgewacht worden tot er 

meer over de verschillen in levenswijze van deze soorten bekend is, voordat een 

duidelijke uitspraak gedaan kan worden. 

237. Phyllonorycter quercifoliella Zeil. De mijnen van deze soort zijn talrijk op eik. 

Van de soort werden twee exemplaren gekweekt. 

238. Phyllonorycter alnifoliella Rag. Eén gekweekt exemplaar op 24.11.1973 (G). 

239. Phyllonorycter schreberella Fabr. Eén exemplaar op 28.IV.1974 en op 

12.V.1974 (G). 

240. Phyllonorycter emberizaepenella Bouché. Eén exemplaar op 12.V.1974 (G). 

241. Phyllonorycter ulmifoliella Hb. Eén exemplaar telkens op 31.1.1975, e.l., 

28.IV.1974, 12.V.1974 en 26.VIII.1974 (G). 

242. Phyllonorycter stettinensis Nie. Eén exemplaar op 28.IV.1974, 12.V.1974 en 

op 22.VIII.1974 (G). 

243. Phyllonorycter kleemannella Fabr. Twee exemplaren op 12.V.1974 en één op 

11.VI.1974 (G). 

TINEIDAE 

244. Monopis rusticella Hb. Twee exemplaren op 12.V.1974 en één op 20.V.1973 (G) 

245. Nemapogon cloacella Haw. Drie exemplaren op 3.VI.1973 (G). 

INCURVARIIDAE 

246. Incurvaria masculella Den. & Schiff. Algemeen (G). 

247. Nematopogon metaxella Hb. Telkens één exemplaar op 3.VI.1973, 8.VI.1974 en 

15.VI.1973 (G, H). 

248. Nemophora degeerella L. Algemeen tussen 3.VI en 22.VI (G, H). 

NEPTICULIDAE 

249. Nepticula pyri Glitz. De mijnen zijn algemeen op peer in het najaar (G). 

250. Nepticula aucupariae Frey. Eén lege mijn aangetroffen op 22.VIII.1974 (G). 

251. Nepticula trimaculella Haw. Drie lege mijnen aangetroffen op 25.VIIL1974 (G). 

Op 25.VIII.1974 werden twee lege mijnen aangetroffen, die blijkens de zeer 

dunne lijn van de uitwerpselen tot N. subtrimaculella Dufrane moesten behoren 

(G). Hering (1957: 811) vermoedde reeds, dat geen soortverschil aanwezig is en 
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Borkowski (1969) bevestigde, dat subtrimaculella een synoniem is. 

252. Nepticula splendidissimella H.-S. Mijnen algemeen voorkomend in de zomer en 

de herfst (G). 
253. Nepticula continuella Stt. Eén lege mijn op 25.VIII.1974 (G). 

254. Enkele mijnen uit de groep Nepticula confusella op berk die moeilijk met 

zekerheid te determineren zijn. 

255. Nepticula roborella Johansson. Van deze soort is het voorkomen in de Neder¬ 
landse fauna nog niet eerder gemeld. De rupsen mineren eikebladeren. In de 

eendenkooi is deze soort heel gewoon. Van de vlinder heb ik vijf exemplaren 

gekweekt die zijn uitgekomen op 25.IV.1975 en 29.IV.1975. De bevestiging werd 

verkregen via een gen ï t aal p re p a ra at (No. 540). Volgens Johansson is deze soort 

een van de gewoonste van West-Europa (G). 

256. Nepticula glutinosae Stt. Drie mijnen op 25.VIII.1974, waarvan de kweek tijdens 

het schrijven van dit overzicht nog op zich laat wachten (G). 

SUMMARY 

Reproduced is a list of Lepidoptera caught in a decoy 2 km west of the city of 

Vlaardingen (prov. of South-Holland) in the Netherlands. This list includes one 

species new to the Dutch fauna, Nepticula roborella Johansson. 
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LOCKET, G. H., A. F. MILLIDGE & P. MERRETT, BRITISH SPIDERS vol. 3: 

i-ix, 1—=314, 75 figuren in de tekst, 612 kaartjes — The Ray Society, London, 1974, 

Prijs 6 Engelse Ponden. 

Met het verschijnen van de eerste twee delen van British Spiders in 1951 en 1953 

kwam een handzaam overzicht van de spinnen van Groot-Brittannië en Ierland op de 

markt. Ze waren echter evenzeer van belang voor een groot deel van West-Europa, 

waar toen geen vergelijkbaar samenvattend werk bestond met determinatiemogelijk¬ 

heden tot op het soortsniveau en met de daarvoor benodigde afbeeldingen van de 

copulatie-organen voor alle soorten. Nederlandse faunisten, oecologen en systematici 

die de vorige delen kennen, zullen geen aansporing nodig hebben ook het derde deel 

van dit niet ten onrechte befaamd geworden boek aan te schaffen. Het is bedoeld als 

aanvulling en moet samen met de vorige delen gebruikt worden. De auteurs hebben 

niet alleen de nieuwste faunistische gegevens (nieuwe soorten, nieuwe verspreidings- 

gegevens) voor hun gebied opgenomen, ze hebben zich bovendien gebogen over de 

moeilijke opgave de veranderingen op nomenclatorisch gebied te verwerken. Ze zijn 

daarbij zeer kritisch te werk gegaan en argumenteren het volgen of afwijzen van in de 

literatuur voorgestelde veranderingen (meest op genus niveau) duidelijk. Als voor¬ 

standers van een stabiele nomenclatuur zijn ze daarbij duidelijk aan de conservatieve 

kant gebleven, maar de beslissing zal in vele gevallen geen eenvoudige zijn geweest. 

Dank zij de uitvoerige argumentatie is het steeds mogelijk eventueel zijn eigen stand¬ 

punt te bepalen. De ervaring heeft overigens geleerd dat een dergelijk standaardwerk 

als vast uitgangspunt voor te gebruiken namen gaat dienen, ook buiten eigen land, 

zodat de keus van de auteurs van grotere invloed zou kunnen blijken te zijn dan zij 

wellicht bedoeld hebben. Stabiliserend werkt dat natuurlijk wel! 

Ongeveer de helft van dit deel wordt ingenomen door 612 verspreidingskaartjes voor 

alle nu uit dit gebied bekende soorten en één „forma”, die werden samengesteld door 

de derde auteur, die niet bij de voorbereidingen van de vorige delen betrokken was. 

De verspreiding is als regel per county samengevat ter willen van de overzichtelijkheid. 

Aanvullende biotoopgegevens (10 pp.), een bijgewerkte soortenlijst (14 pp.), een litera¬ 

tuurlijst en een index sluiten dit deel af. Formaat, druk en uitvoering zijn gelijk aan 

de vorige delen en weer van hoge kwaliteit. Wie iets met spinnen te maken heeft 

schaffe het aan! — P. J. van Helsdingen. 
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Some data on Argenna patula (Simon), Perîmones arenarius (Emerton) and 
other spiders new to the Dutch spider fauna (Arachnida, Araneida) 

by 

J. MEIJER AND W. K R. E VAN WINGERDEN 
Department of Biology, Free University, Amsterdam 

During field work in the Lauwerszeepolder and in Schiermonnikoog and during 
various short field trips twelve species of spiders new to the Netherlands were found. 
Some of these were mentioned before by the present authors (Meijer, 1973a and Van 
Wingerden, 1973), not knowing it concerned species unknown in Holland; more data 
are given here. Additional data can be given on the ecology and phenology of the 
species, which are regularly found in the study areas in the polder and Schiermonnik¬ 
oog. A description of the study areas and the sampling methods used were given by 
Meijer (1971 and 1973b) for the Lauwerszeepolder and Van Wingerden (1973) for the 
Schiermonnikoog area. 

DICTYNIDAE 

Argenna patula (Simon) 

This species lives in the study areas in the Lauwerszeepolder that have been in use 
since the polder ran dry in 1969. The first specimen, a male, was found on 17.VI.1969 
in pitfall traps on the former saltmarsh near Vierhuizen. Table 1 summarises the 
catches in the traps in the four study areas in the polder proper. 

Table 1. Summary of the catches of Argenna patula, Praestigia duffeyi and Lepthy- 

phantes insignis in the study areas in and around the Lauwerszeepolder. 

lae Febr Mreh Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec 

Argenna patula 

$ S — — — 1 8 3 •— •—• — — — — 

$ $ — — — 1 1 3 2 1 1 1 — -— 

juv. — — —■ 1 1 

Praestigia duffeyi 

£ £ — — 1 10 13 — —■ — — — —. — 
$ $ — — — 3 48 4 — -— — — — -— 
juv. — —. •— —. —. 1 —— — _—. —. 

Lepthyphantes insignis 

ê S — — — -— 
— 1 —. 4 3 1 1 1 

$ $ l l —- 2 4 1 7 2 3 3 —. 

A, patula is an inhabitant of the ’’Strandvlakte”, a former part of the North Sea beach 
enclosed by an artificial sand dike, on the Frisian Island of Schiermonnikoog. It 
especially occurs in tussocks and swards of Agrostis stolonifera L, Festuca rubra L. 
and Carex exiensa Good., which are somewhat higher and therefore drier than the 
rest of the area. 

Data on population density (Table 2) were obtained by means of a number of series 
of 40 samples of 625 cm2 each (Van Wingerden, 1973). As no other dictynid has 
built up a population in the ’’Strandvlakte” juvenile specimens of A. patula could 
readily be identified by the calamistram; carapax width was used to separate juvenile 
stages. The frequency distribution of the carapax width suggests that specimens with 
a carapax wider than 0.64 mm belong to the third free-living instar and the subadult 
instar; it was not possible to distinguish between these stages. 
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A. patulci would seem to have one generation a year; adults occurred regularly 

from April till July inclusive. Adult females were occasionally found in mid-winter, 

whereas the third and subadult instar occurred throughout the year. This illustrates 

the poor synchronization of the A. patula population. 

Egg-sacs are produced in summer, they contain 4—10 eggs (average 6.2 in 10 cocoons). 

The hemispherical cocoons are deposited in small hollows among grass roots. Un¬ 

identified ichneumonids parasitise on the cocoons. 

During feeding experiments female A. patula were seen to feed on Drosophila me- 

lanogaster, the collembolan Iso to ma viridis (Bourlet) and young spiders; the collem- 

bolan Hypogastrura viatica Tullb. was not eaten (pers. comm. Miss H. Goddijn). 

De Jong (1949) recorded Argenna pallida L. Koch on 16.VIII.1946 on the ’’Bosch- 

plaat’5 of the Frisian Island of Terschelling. On inspection of a vulva preparation 

prepared by De Jong the specimen proved to be A. patula. In the Van Helsdingen 

collection A. patula is present from ”De Beer”, Hoek van Holland, one male and 

four females, 18.V.1962 (Nr. 1827). 

Knülle (1953), in his study of the spider fauna of river banks and sea shores in 

Northern Germany, found A. patula in that part of the saltmarsh he described as 

Agrostetum albae stoloniferae and Juncetum gerardi, a habitat comparable to that in 

which the Schiermonnikoog specimens were found. 

According to Wiehle (1953) this species lives ”am Meeresufer, soweit die Salzwir¬ 

kung reicht”; it is known from England, France, Germany, Spain and Algeria. 

OONOPIDAE 

Oonops domesticus De Dalmas 

On 13.VII.1972 the first specimen was found in Grijpskerk, indoors on a wall. 

Specimens were seen almost daily from mid-August till October and far less regul¬ 

arly during the rest of the year. During later years fewer specimens were seen, and 

less often than in 1972. 

Among the Oonops-material in the collections of the Leiden museum O. domes¬ 
ticus proved to be present: 

Nr. 5099 - one $, VIII.1931, Leiden. 

Nr. 5101 - one $ , Leiden, indoors. 

Nr. 6858 - eight $ $, Holland, no other data known (recorded as O. pulcher Temple¬ 
ton). 

Nr. 5100 was unjustly identified as O. domesticus, is proved to be O. pulcher. 

Little is known about the general distribution of this species (Wiehle, 1953). 

GNAPHOSIDAE 

Zelotes apricorum (L. Koch) 

This species, already reported for the Frisian Island of Ameland (Meijer, 1973a), 

proves to be new for the Dutch fauna. In England it is ’’generally distributed” (Locket 

& Millidge, 1951). 

ERIGONIDAE 

Perimones arenarius (Emerton) 

Dondale and Redner (1972) showed the European P. britteni (Jackson) to be identi¬ 

cal to the American species. 

P. arenarius was found on the sand dike on Schiermonnikoog under marram grass 

on 26.V.1970. Since then it has proved to be rather common in the ’’Strandvlakte” 

where it especially occurs in the same habitat as Argenna patula. Data on population 

density (Table 3) were obtained in the same way as in A. patula. 

Perimones arenarius has one generation a year and winters as a subadult. The pres¬ 

ence of a sealing of the epigyne indicates whether copulation has taken place (cf. 

Wiehle, 1953, p. 109). The data in Table 3 show that the copulation period in P. are¬ 

narius in Schiermonnikoog is in April. Egg-sacs (Fig. 1) are produced in May and June, 

they are attached to blades of grass up to 15 cm above soil surface and can be found 
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abundantly especially on Carex extensa tussocks. The cocoon has a shining, white silk 

outer covering and contains 6—21 (average 14.7 in 20 egg-sacs) orange-red eggs. 

Fig. 1. (from left to right) Egg-sac of Perimones arenarius; ditto attached between 

two blades of grass, seen from behind; egg-sac of P. arenarius, opened to show eggs. 

The cocoons are parasitised by ichneumonids (Gelis pumilis (Foerster) and an 

unidentified Gelis species, det. Miss. A. Hendrikse). If and egg-sac is parasitised, one 

parasite grows up at the cost of all spider eggs. 

P. arenarius feeds on the collembolans Hypogastrura viatica and Isotoma viridis, 

as well as on juvenile spiders (a.o. Erigone arctica White). 

Aeronautic behaviour of males was found to occur in May. 

European records of this holarctic species: England, Germany and Sweden (Dondale 

& Redner, 1972). 

Praestigia duffeyi Millidge 

Some 75 specimens were caught in 1970 in the Lauwerszeepolder, mostly in the 

area ’’Silt” which has the heaviest soil and had at that time the best developed vege¬ 

tation (a very open stand of Salicornia europaea L. with less than 10% cover) of all 

study areas in the polder. In 1971 only three females and in 1972 only one male and 

one immature specimen were recorded. 

Up till now the species was recorded only in England and Western Germany. Ac¬ 

cording to Heydemann (in Wiehle, 1963) the species lives everywhere on the German 

North Sea coast saltmarshes. After reclamation of the saltmarshes it stays present as 

long as the salinity of the soil does not drop below 10%c and the soil is sufficiently 

moist. The soil of ’’Silt” still had a salinity well over 50%c in September 1972 and 

was at that time as wet as in 1970. Nevertheless P. duffeyi was practically absent 

from the polder in 1972. 

Heydeman’s (1960) data on the phenology of this species agree with those in Table 1. 

Ceratinopsis stativa (Simon) 

This species was already recorded for Ameland (Meijer, 1973a). A female was 

caught on 25.V. 1972 amongst grass in the Eastern dunes (near the ’’Kooiboerderij”) 

of Schiermonnikoog. Two other females were caught on 21.VI.1972 and 5.VIII.1972 

in the Lauwerszeepolder in a windowtrap and on a fence-wire respectively. Both 

specimens, at the moment of capture, were apparently engaged in an aeronautic trip. 

These records fill a gap in the distribution of the species as it was recorded from 
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Ireland, England, France, Germany, Switzerland, Czechoslovakia and Yugoslavia 

(Wiehle, 1960). 

Mioxena blanda (Simon) 

On ’’Coarse Sand”, the study area with the driest, most sandy soil in the Lauwers- 

zeepolder one female was found on 25.X.1972. Wiehle (1960) and Locket & Millidge 
(1953) mention very wet (river banks, L. & M.) as well as dry (marram grass) habitats. 

The species is reported from England, Germany, France and Switzerland (Wiehle, 

1960). 

Dismodicus bifrons (Blackwall) 

This species, which was reported for a number of localities on Ameland (Meijer, 

1973a), also proved to be new to the Netherlands. On Schiermonnikoog the species 

was found on 28.V.1970 among grass near the ’’Berkenplas” (one male), on a dune 

in the central dunes of the island (one male and one female) and on 24.V.1973 eight 

$ $ and four 9 9 among Salix repens L. and Calamagrostis epigeios Roth near the 

’’Berkenplas”. Finally one male was found on 9.VI.1973 in fir-wood litter on ”De 

Eese” near Steenwijk. 

All these habitats fit with the description of Locket & Millidge (1951): “On low 

bushes and underwood, and amongst moss and undergrowth, usually in or near 

swampy areas”. Wiehle (1960) reported this species from Europe and Siberia. 

Minyrioloides maritimus Crocker et Parker 

A male of this recently described species was found on 28.V.1970 in short turf on 

top of a dune next to a small slack in the central dunes of Schiermonnikoog. On the 

same island five $ $ and eleven $ 9 were found in dead marram grass on the sand 

dike (29.V.1973). In the yellow dunes of Ameland near Hollum one $ and seven 9 9 

were found in a tussock of marram grass on 31.V.1971. 

Up till now the species has only been recorded in England (Crocker & Parker, 1970), 

where it is exclusively found in yellow dunes. Van Heerdt & Mörzer Bruyns (1960) 

recorded Hypomma bitub er culaium (Wider) for the yellow dunes near Oosterend, 

Terschelling. Van Helsdingen (1963) reidentified these specimens as Minyrioloides 

trifrons (O.P.-Cambridge). Seven females of the Terschelling material are in the col¬ 

lections of the Leiden Museum (Nr. 3969); on re-inspection they proved to be M. 

maritimus. 

Troxochrus cirrifrons (O.P.-Cambridge) 

One male was found on 14.III.1973 in a pitfall trap among nettles, thistles and 

reed along a ditch in the Westpolder near Vierhuizen. (This area was described by 

Meijer, 1972). In the same trap three S $ and one $ of T. scabriculus (Westring) 

were caught since 1969. 

LINYPHIIDAE 

Lepthyphantes insignis (O.P.-Cambridge) 

From 1969 till 1973 14 specimens of this species were caught in the pitfall traps 

in the Westpolder, two specimens on the former saltmarsh near Vierhuizen and 19 

specimens in the study areas in the Lauwerszeepolder. 

This species is very rare in England (Locket & Millidge, 1953) and in Germany: 

Heydemann (1960) caught five $ $ and two 9 $. He assumed that L. insignis is an 

eurychronous summer species; the data in Table 1 support this assumption. 

L insignis was found in England in ’’undergrowth and in moles’ nests”, in Northern 

Germany on saltmarshes (Festucetum rubrae litoralis, Heydemann, 1960). The present 

records, except those in the polder proper, fit in with these data. The occurrence in 

1969 of L. insignis in the virtually bare study areas in the Lauwerszeepolder shows 

that dispersal can take this species out of its normal habitat (dense vegetation). 

The species is only known from Southern England and Northern Germany (Wiehle, 

1963). 
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Porrhomma errans (Blackwall) 

A male was found on 20.IV.1968 in a weed-grown, rather dry part of a garden in 

Grijpskerk. This species is recorded in England (Locket & Millidge, 1953), where it 
is rather rare. 

SUMMARY 

Spiders new to the Dutch fauna are reported with some notes on their habitat, phe¬ 

nology and geographical distribution. Details on population density and other aspects 

of the ecology of Argenna patula and Perimones arenarius are given. 
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(Eygelshoven, The Netherlands) 

During the summer-holidays of 1966, 1969 and 1970-1974 our family visited Greece. 

Although our interest and activities were mainly directed to collecting Orthoptera, I 

took advantage of the opportunity to collect butterflies. Quite a number of high moun¬ 

tains were visited, usually up to above the timberline. As a rule reliable information 

about the more favourable starting-points to go up less known mountains is lacking. 

But not seldom we could obtain useful information from the inhabitants of mountain 

villages. So we could often hire a guide and pack-animals which are indispensable 

when the paths are difficult to find and distances considerable. Less problems are 

offered by mountains as Pieria, Ossa and Iti. These are accessible by car although 

locally the forest roads are extremely bad. 

Mt. Pieria can be reached from Velventos, a village southeast of Kosani. From this 

village a road leads to the mountain village Kataphigion (1450 m). From this village the 

summit of the Pieria (2194 m) can be reached via a motorable road. We descended 

Mt. Pieria by another road leading to Phteri and passing several brooklets and swampy 

grounds. Along this road we collected many species, including Pieris krueperi, Pando- 

riana pandora, Aphantopus hyperantus, Melanargia galathea, Heodes tityrus and Cyani¬ 

ds semiargus. Above Kataphigion Polyommatus eroides flew frequently over the stony 

slopes above the timberline. 

Mt. Ossa can be approached from Larissa via Dimitra and the mountain village 

Anatoli (800 m). Before reaching Anatoli there is a spring shaded by mighty plane- 

trees. In this cool place numerous species were abundant. In a couple of hours we 

collected more than 30 species a.o. Pieris brassicae, Gonepteryx Cleopatra, G. farinosa, 

Ladoga red net a, Pseudochazara anthelea, Kirinia roxelana, and Agrodiaetus admet us. 
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From Anatoli a military road leads to just below the summit of Mt. Ossa. On the 

slopes around the summit Pamassius mnemosyne, Aricia anteros and Carcharodus 

orientalis were common. 

Mt. Iti can be reached by car both from the eastern and the northern side. The 

eastern approach passes the villages Iti and Pavliani; the northern one goes via the 

village Ypati. Both routes lead to the mountain refuge of the Hellenic Alpine and Ski 

Federation. This hut is situated at 1800 m altitude and offers a magnificent view over 

the valley of the Sperchios river and the bay of Lamia. A 15 minutes walk from the 

refuge, a path leads to a plateau (1800-1900 m) dominated by the main peak (2152 m) 

of Mt. Iti, the Koriphin. The plateau itself, slightly hilly and almost without any trees, 

is quite unique for Greece. It is covered by rich vegetation, mainly high grasses, and 

has numerous crystal-clear brooklets and pools, surrounded by swampy grounds. The 

fauna of this site was also abundant. Among the numerous species of butterflies, Par- 

nassius apollo, Erebia ottomana, Heodes virgaureae and Palaeochrysophanus hippothoe 

are worth mentioning. 

According to Bretherton (1966) approximately 156 species of Rhopalocera are known 

to occur in Greece (except Crete and Rhodes). In the present material 110 species of 

Rhopalocera are represented. Since we collected in Greece not before the end of June 

seasonally early species are lacking. The localities of our material are listed below. 

Their numbers refer to those on the map. 

Opportunity is taken here to acknowledge B. J. Lempke for his help in identification 

and his critical comments and the Hellenic Alpine and Ski Federation for the reliable 

information and other co-operation we received from them. 

As far as could be traced, Agrodiaetus damon Den. & Schiff., is new to the Greek 

fauna. This species was found on Mt. Tymphristos, 1800 m, near a refuge of the Hel¬ 

lenic Alpine and Ski Federation (EOS) (1 $, 1 $ worn) and Mt. Vermion, Seli 1650 

m (1 $ worn). 

From our visit to Crete (1973) Charaxes jasius L. (Lempke, 1974: 222) is worth 

mentioning. Higgins (1973) recorded also this species from Crete from the same area, 

but did not take it. A good deal of the morning was spent to capture the present 

couple which was extremely shy, restless and fast. The precise locality is the rubbish 

dump of the nearby village. Apparently the local, bad smell is attractive to the species. 

The localities of the following species are especially interesting as regards their range. 

Parnassius apollo L.: Mt. Iti, 1400 m (1 $ ), 1800-1900 m (1 $, 1 $ worn); Mt. 

Olympos, above Litochoron, 1800-2400 m (1 $ ). Only recorded from the Pindos Range 

(Coutsis, 1972: 146; Higgins & Riley, 1971: map 9). 

Libythea celtis Laich.: Mt. Olympos, Leptokaria - Karia (1 $). Near the northern 

limit of its known range in Greece and at 1000 m altitude. Also recorded from this 

locality in Coutsis (1969: 266). 
Pseudochazara mamurra H.-S.: Mt. Iti, 1800-1900 m (1 $ ); Mt. Menalon, 1600 m 

(1 $, fresh). Both localities belong to the most eastern part of its known range. Lemp¬ 

ke (1974: 222) recorded already the Mt. Iti specimen. 

Arethusana arethusa Den. & Schiff.: Mt. Olympos, above Sparmos, 1900-2300 m 

(1 $ ); Mt. Iti, 1800-1900 m (1 $ ). The localities are indicated in Higgins & Riley 

(1971: map 152). 
Erebia ottomana H.-S.: Mt. Iti, 1800-1900 m (1 $, fresh). Locality not yet recorded. 

Erebia mêlas Herbst: Mt. Parnassos, above Arachova, 1600 m (1 $ ). This locality 

was already recorded by Coutsis (1969: 265). The black spot on map 185 in Higgins & 

Riley (1971) covers Mt. Tymphristos rather than Mt. Parnassos. From Mt. Tymphristos 

the species was recently recorded by Coutsis (1973: 165). 

Aphantopus hyperantus L.: Mt. Pieria, Phteri, 1000 m (2 $, 1 $ ), 10 km. W. of 

Phteri, 1500 m (1 $ ), Velventos - Kataphigion 950-1400 m (3 $, 3 $ ). Not recorded 

from Greece in Higgins & Riley (1971), but recently from Mt. Olympos, Fiorina and 

Drama by Bretherton (1970: 283), Coutsis (1972: 148) and Dacie a.o. (1972: 264). 

Quercusia quercus L.: The Peloponnese: Mt. Panachaikon, 1000 m (1 $ ); Tripolis, 

5 km. W., 800 m (1 $); Ano Phanari, 550 m (1 $). Although Higgins & Riley (1971: 
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273, map 235) recorded the species from the whole of Europe, including Crete, the 

Peloponnese and Crete are not marked in black on the map. More recent records from 

the Peloponnese are given by Stempffer (1962: 269) and Thurner (1967: 15). 

Nordmannia acaciae F.: Mt. Panachaikon, 1000-1600 m (1 8 ); Chrissovitsion (1 $). 

According to Higgins & Riley (1971: map 237) hardly known from the Peloponnese. 
Straubenzee (1932: 178) and Johnson (1965: 232) recorded the species from Kalavryta. 

Heodes virgaureae L.: Mt. Iti, 1800-1900 m (2 8, 3 $ ). This locality is not indicated 

in Higgins & Riley (1971: map 250). 

Palaeochrysophanus hippothoe L.: Mt. Iti, 1800-1900 m (1 6). Similar remarks as 

on the species above. 
Everes alcetas Hoffman.: Mt. Pilion, 700-1200 m (5 8,3 $ ). In Higgins & Riley 

(1971: 297) not yet recorded from Greece, but recently from Serrai (Koutsaftikis, 1974: 

16) and Fiorina (Dacie a.o., 1972: 265). 

Lycaeidas idas L.: Mt. Pilion, 700-1200 m (4 8,5 9 ). About the southern limit of 

its range in Greece. 

Lycaeidas argyrognomon Bergstr.: Mt. Pieria, Phteri, 1000 m (4 9); Mt. Iti, 1800- 

1900 m (1 9); Mt. Parnassos, above Arachova, 1400 m (2 $)• These localities are not 

recorded in Higgins & Riley (1971: 329, map 291). 

Agrodiaetus ripartii Freyer: Mt. Menalon, 1600 m (1 $ ). Its distribution in the Pe¬ 

loponnese is badly known (Higgins & Riley, 1971: map 313). Bretherton (1968: 281) 

and Thurner (1967: 16) recorded the species from Mt. Chelmos and its surroudings 

while Coutsis (1969: 268) recorded it from Mt. Taygetos. 

Agrodiaetus admetus Esp.: Mt. Ossa, Dimitra- Anatoli, 400 m (1 8,5 9); Mt. Pi¬ 

lion 700-1200 m (1 9); Mt. Hymettos, 800 m (1 9). Judging after text and map in 

Higgins & Riley (1971: 350, map 311), these localities are not included. Mt. Pilion is 

also recorded by Dacie a.o. (1972: 265) and records from Attica and Delphi are given 

by Johnson (1965: 232). 

Polyommatus eroides Friv.: Mt. Pieria, Velventos - Kataphigion, 950-1400 m (1 6), 

Kataphigion, 1450 m (1 8 ), above Kataphigion, 1700-2190 m (5 8,1 9 ), 10 km. W. 

of Phteri, 1500 m (1 8 ). This species is not yet mentioned from Greece in Higgins & 

Riley (1971: 369), but was recently recorded from Fiorina by Dacie a.o. (1971: 260) 

and from Drama by Koutsaftikis (1974: 17). As far as I know Mt. Pieria covers the 

southern limit of its range. 

Carcharodus orientalis Rev.: Mt. Ossa, 1700-1800 m (1 specimen); Mt. Parnassos, 

above Arachova, 1400 m (8 specimens). Although recorded from Montenegro, Albania 

and throughout Greece, the range on map 357 of Higgins & Riley (1971) only covers 

the Peloponnese. 

List of species (numbers refer to locality-list) 

PAPILIONIDAE 

Papilio machaon L. 53, 54, 58 

Iphiclides podalirius L. 2, 9, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 34a, 39, 51, 53, 60, 61, 62 

Parnassius apollo L. 6, 15, 25a-b 

Parnassius mnemosyne L. 19a-b 

PIERIDAE 

Aporia crataegi L. 41c 

Pieds brassicae L. 20, 22, 34a-b, 37, 40 

Pieds ergane Geyer 29b, 34a, 41c, 42 

Pieds rapae L. 13, 19b, 20, 22, 23, 29b, 40, 41a, 44, 49, 62 

Pieds krueperi Stdgr. 13 

Pontia daplidice L. 19a, 20, 22, 31, 33, 39, 41c, 43, 44, 49, 50, 58 

Colias croceus Fourcroy 10, 11a, 13, 14, 19b, 20, 22, 25a, 28, 29a-c, 34a, 39, 40, 41c, 43 
Gonepteryx rhamni L. 15, 16 

Gonepteryx Cleopatra L. 20, 42, 51, 53 

Gonepteryx farinosa Zell. 20, 25b, 38, 40 
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Leptidea duponcheli Stdgr. 16 

Lepiidea sinapis L. 10, 13, 16, 20, 22, 30, 33, 34a 

LIBYTHEIDAE 

Libythea celtis Laich. 16 

NYMPHALIDAE 

Char axes jasius L. 60 

Lodoga reducta Stdgr. 17, 20 

Nymphalis antiopa L. 11c (observed) 

Nymphalis poly chlor os L. 17, 34a 

Vanessa atalanta L. 19b, 20 (observed) 

Cynthia cardui L. 3, 7a, 10, 19b, 22, 29a 

Aglais urticae L. 19a-b 

Polygonia c-album L. 22 

Polygonia egea Cramer 20, 22, 26, 29b, 34b, 45, 62 

Pandoriana pandora Den. & Schiff. 13, 27 

Argynnis paphia L. 6, 10, 13, 16, 20, 22, 35, 39, 41b 

Mesoacidalia aglaja L. 6, 10, 13, 19a-b, 28, 41c, 57 

Fabriciana niobe L. 34a, 40, 41c 

Fabriciana adippe Den. & Schiff. 8, 20, 42 

Issoria lathonia L. 10, 11a, 19a-b, 20 

Brenthis daphne Den. & Schiff. 13, 16, 22 

Clossiana euphrosyne L. 11c, 29b 

Melitaea phoebe Knoch 9 

Melitaea trivia Den. & Schiff. 23, 26 

Melitaea didyma Esp. 9, 20, 29b, 30, 39 

SATYRIDAE 

Melanargia galathea L. 7b, 12, 13, 16, 22, 25b 

Melanargia larissa Geyer 17, 20, 29b, 30, 31, 32, 33, 34a, 38, 41c, 42, 43, 45, 55 

Hipparchia semele L. 62 

Hipparchia fagi Scop. 13, 16, 22, 40 

Hipparchia fatua Freyer 17, 33, 49, 50, 52 

Pseudochazara anthelea Friv. 20, 29b, Crete 

Pseudochazara mamurra H.-S. 25b, 41c 

Chazara briseis L. 34a-b, 41b, 42, 49, 56 

Satyrus ferula F. 29b, 32, 34a, 41c, 42 

Brintesia circe F. 10, 11a, 20, 34a, 43 

Arethusana arethusa Den. & Schiff. 14, 25b 

Erebia mêlas Herbst 14, 15, 29c 

Erebia ottomana H.-S. 25b 

Maniola jurtina L. 10, 11a, 17, 20, 22, 34a, 40, 41a, 43, 62 

Hyponephele lycaon Kühn 10, 12, 13, 32, 34a, 38 

Hyponephele lupina Costa 17, 19a, 22, 33, 49 

Aphantopus hyperantus L. 10, 12, 13 

Pyronia tithonus L. 7a, 10 

Pyronia cecilia Vall. 34a, 41a, 43 

Coenonympha pamphilus L. 10, 19a-b, 34a, 40, 41c, 43, 47, 49, 51 

Coenonympha arcania L. 10, 12, 13, 16 

Lasiommata me ge ra L. 9, 16, 17, 20, 27, 29b, 44 

Lasiommata maera L. 12, 13, 20, 29c, 33 

Pararge aegeria L. 1, 20, 21, 22, 44, 59, 62 

Kirinia roxelana Cramer 17, 20 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 35, 1.X.1975 145 

LYCAENIDAE 

Quercusia quercus L. 34a, 42, 50 
Nordmannia ilicis Esp. 16, 22, 29b, 34a 

Ndrdmannia acaciae F. 13, 20, 34b, 40 

Strymonidia spini Den. & Schiff. 29b-c, 38 

Callophrys rubi L. 22 
Lycaena phlaeas L. 10, 13, 20, 22, 33, 41c, 49, 62 

Heodes virgaureae L. 25b 

Heodes alciphron Rott. 12, 13, 16, 19a, 20, 22 

Heodes tityrus Poda 10, 13 
Palaeochrysophanus hippothoe L. 25b 

Syntarucus pirithous L. 22, 25a 

Lampides boeticus L. 40 

Everes alcetas Hoffmann. 22 

Everes argiades Pallas 22 

Celastrina argiolus L. 10, 13, 34c 

Plebejus argus L. 24, 41c 

Lycaeides idas L. 22 

Lycaeides argyrognomon Bergstr. 12, 13, 25b, 29b 

Aricia agestis Den. & Schiff. 20, 22, 23, 24, 34a, 41b, 49 

Aricia artaxerxes F. 10, 13, 25b, 29b 

Aricia anteros Freyer 19a-b 

Cyaniris semiargus Rott. 12, 13 

Agrodiaetus damon Den. & Schiff. 4, 24 

Agrodiaetus ripartii Freyer 9, 29b, 41c 

Agrodiaetus admetus Esp. 9, 20, 22 ,29b, 32, 33, 37, 40, 56 

Plebicula escheri Hb. 27, 34a 

Plebicula dorylas Den. & Schiff. 29b 

Plebicula amanda Schn. 13, 22, 29b 

Plebicula thersites Cant. 20, 29b, 33, 41b 

Meleageria daphnis Den. & Schiff. 5, 9, 16, 22, 29b, 32 

Lysandra coridon Poda 4, 7c, 25b 

Polyommatus icarus Rott. 10, 11a, 12, 13, 17, 19b, 20, 22, 25b, 29b, 30, 31, 33, 34a, 

40, 41b-c, 43, 44, 49, 62 

Polyommatus eroides Friv. 10, 11a, 11c, 12 

HESPERIIDAE 

Pyrgus serratulae Ramb. 19b 

Pyrgus cinarae Ramb. 10 

Spialia sertorius Hoffmannsegg 25b, 29b 

Spialia phlomidis H.-S. 20, 41c 

Muschampia tessellum Hübner 22 

Muschampia proto Ochs. 27, 28, 34b 

Carcharodus alceae Esp. 20, 34a, 41c 44 

Carcharodus orientalis Rev. 19b, 29b 

Thymelicus acteon Rott. 29b, 32, 40 

Thymelicus lineola Ochs. 42 

Thymelicus sylvestris Poda 10, 12, 19a, 20, 25b, 29b, 31, 41c 

Hesperia comma L. 25b 

Ochlodes venatus Bremer et Grey 10, 12, 13, 20, 22, 29b, 41b 

Gegenes nostrodamus F. 41a, 

Gegenes pumilio Hoffmannsegg 18 

LOCALITIES 

1. Mt. Vernon, Drosopigi, 6 km SW., 1200 m, 11.VIII.1972 

2. Kastoria, 800 m, 18.VII.1969 
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3. Mt. Vermion, Naussa, refuge EOS Tria Pigadia, 1350 m, 10.VIII.1972 

4. Mt. Vermion, Seli, 1650 m, 9. VIII.1972 

5. Mt. Tymphi, Papikon, 1000 m, 31.VII.1971 

6. Pindos Range, Mt. Mavrovuni, 1800-2100 m, 3.VIII.1971 

7. Pindos Range Metsobon: 7a, 1700 m; 7b, 3 km E., 1300 m; 7c, 3 km W., 1000 m, 

9- 10.VIII.1966 

8. Trigon, 800 m, 4.VIII.1971 

9. Servia, 900 m, 17.VII.1969 

10. Mt. Pieria, Velventos - Kataphygion, 950-1400 m, 23.VII.1974 

11. Mt. Pieria: lia, Kataphygion, 1450 m; lib, above Kataphygion, 1600 m; 11c, 

above Kataphygion, 1700-2190 m, 24.VII.1974 

12. Mt. Pieria, Phteri, 10 km W., 1500 m, 25.VII.1974 

13. Mt. Pieria, Phteri, 1000 m, 25.VII.1974 

14. Mt. Olympos, above Sparmos, refuge EOS ’B’, 1800-1900 m, 12.VIII.1966 & 1900- 

2300 m, 13.VIII.1966 & 15-17.VII.1969 

15. Mt. Olympos, above Litochoron, Prioni-Mytikas, refuge EOS ’A’, 1800-2400 m, 

5.VIII.1971 

16. Mt. Olympos, Leptokaria-Karia, 500-1000 m, 24.VII.1973 

17. Litochoron, 0-10 m, 7.VIII.1966 & 22.VII.1973 & 1. & 25.VII.1974 & Litochoron- 

Stavros, 500 m, 25.VII.1974 

18. Mesochorion, 22.VII.1974 

19. Mt. Ossa, above Anatoli: 19a, 1250-1400 m; 19b, 1700-1800 m, 2.VII.1974 

20. Mt. Ossa, Dimitra-Anatoli, 400 m, 2-3.VII.1974 

21. Chorefto, 0-10 m, 21.VII.1974 

22. Mt. Pilion, above Portaria, 700-1200 m, 20.VII.1974 

23. Volos, W. of, 50 m, 5.VII.1974 

24. Mt. Tymphristos, above Karpenission, 1800-2100 m, 29.VII.1971 

25. Mt. Iti, above Ypati; 25a, 1400 m, 13.VIII.1973; 25b, near refuge EOS, 1800-1900 

m, 5-7.VIII.1972 

26. Aghios Kostantinos, 3 m, 8.VIII.1970 

27. Mt. Parnasses, Eptalophos, 500 m, 19.VII.1974 

28. Mt. Parnassos, plateau 10 km N. of Arachova, 1300 m, 3.VIII.1972 & 

18-19VII.1974 

29. Mt. Parnassos, above Arachova; 29a, 1500 m, 26.VII.1971; 29b, 1400 m; 29c 1600 

m, 18.VII.1974 

30. Kokkinochori. 350 m, 17.VII.1974 

31. Mt. Parais, 500 m, 5.VII.1974 

32. Mt. Hymettos, 800 m, 5.VII.1974 

The Peloponnese: 

33. Sophikon, 3 km N., 300 m, 6.VII.1974 
34. Mt. Panachaikon, above Romanou; 34a, 1000 m; 34b, Zastova-Psarthri, 1000-1650 

m, 16.VII.1974; 34c, Romanou, 150 m, 17.VII.1974 

35. Mt. Erymanthos, Kalentzi, 1000 m, 3.VIII.1970 

36. Lechena, 50 m, 14.VII.1974 

37. Kallidea, 400 m, 14.VII.1974 

38. Bassae, surrounding ruins, 1100 m, 13.VII.1974 

39. Karitena, 500 m, 13.VII.1974 

40. Chrissovitsion, 3 km E., 1200 m, 12.VII.1974 
41. Mt. Menalon; 41a, Kapsia, 750 m; 41b, above Kardaras, 1250 m; 41c, 1600 m, 

10- 11.VII.1974 

42. Tripolis, 5 km W., 800 m, 12.VII.1974 

43. Tripolis, 3 km E., 620 m, 10.VII.1974 

44. Argos, 4 km S., 100 m, 9.VII.1974 

45. Nauplion, 10 m, 7.VII.1974 

46. Nauplion, 12 km E., 7.VII.1974 

47. Ligourion, 4 km W., 200 m, 6.VII.1974 
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48. Epidaums, 400 m, 22.VII.1974 
49. Aghio Eleni, 450 m, 8-9.VII. 1974 
50. Ano Phanari, 550 m, 8.VII.1974 
51. Galatas, 11 km NW, 5 m, 8.VII.1974 
52. Poros, island, 10-250 m, 8-9.VII.1974 
53. Mikra Mantinea, 0-100 m, 26.VII.1970 & 20.VII.1971 
54. Sparti, 100 m, 25.VII.1970 
55. Mt. Taygetos, Sparti-Kalamata, 1100 m, 24.VII.1970 
56. Mt. Taygetos, above Anogeia, Topitza, 1200 m, 22.VII.1971 
57. Mt. Taygetos, above Anogeia, below Ailias summit, 1700-2200 m, 23.VII.1971 
Crete: 
58. Chania, 5 km W., 0-5 m ,7.VIII.1973 
59. Vasiliana, 700 m, 7.VIII.1973 
60. Lakki, 450 m, 3.VIII.1973 
61. Mt. Kedros, Ano Meros, 500-700 m, 1.VIII.1973 
62. Knossos, 100 m, 10.VIII.1973 
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AFDELING ’’ZUID-HOLLAND”. Behoudens bijzondere omstandigheden zijn de 

vergaderingen van de afdeling als volgt vastgesteld: 

Op 22 oktober 1975 in de Rivièra-Hal, Diergaarde Blijdorp te Rotterdam, op 11 

december 1975 in het Museum van Nat. Historie te Leiden, op 11 februari 1976 we¬ 

derom in de Rivièra-Hal en op een nog nader te bepalen datum in april daaropvol¬ 

gende opnieuw in het Museum. 

De vergaderingen in Rotterdam vallen op een woensdag, die in Leiden op een don¬ 

derdag. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur. 

Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de circulaire, welke inmiddels aan de 

mij bekende in Zuid-Holland woonachtige leden is toegezonden. Indien u deze circu¬ 

laire niet mocht hebben ontvangen kunt u alsnog een exemplaar bij mij aanvragen. 

I. A. Kaijadoe, afdelingssecretaris. Regentesselaan 16, Oegstgeest. 

AFDELING NOORD-HOLLAND EN UTRECHT. De afdeling zal dit wintersei¬ 

zoen nog bijeenkomen op 19 november 1975 en 28 januari 1976, telkens ’s avonds 

om 8 uur in Hotel Krasnapolsky. — W. J. Kabos, secretaris. 

DIRSH, V. M., 1975. CLASSIFICATION OF THE ACRIDOMORPHOID INSECTS. 

VII + 171 pp., 74 figs. E. W. Classey Ltd., Faringdon, Oxon., England. Prijs gebon¬ 

den £ 9.80. 

Dit is een boek dat alleen door een eminent entomoloog aan het einde van een lang 

leven geschreven kan worden. Er is een vormenkennis voor nodig, die slechts na jaren 

aan een zeer rijk museum te verwerven is. 

Het boek geeft een overzicht van wat tot voor kort als de Acridoidea samengevat 

werd. De daartoe gerekende dieren werden dan als één superfamilie beschouwd. Dirsh 

meent, dat het beter is ze tot twee orden te brengen, de Eumastacoidea en de Acri- 

domorphoidea. De auteur heeft al meer dergelijke overzichten geschreven, die alle op 

hoog niveau stonden. Het geven van een dergelijk werk met tabellen is een zeer bij¬ 

zondere prestatie. Het boek is verlucht met honderden fraaie tekeningen, die tot 74 

figuren samengevoegd zijn. De tabellen en de diagnosen worden vooraf gegaan door 

een hoofdstuk getiteld „Main characters used in classification”. 

Het werk is onmisbaar voor een ieder die zich met „exotische” sprinkhanen bezig 

houdt. De schets van Francis Walker vóór de titelpagina zal elke entomoloog onge¬ 
twijfeld interesseren. —• Kr. 
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Eine neue Psychide auf der Insel Büjük-Ada (Türkei) 

(Lepitoptera, Psychidae), Massonia rassei spec. nov. 

von 

LEO SIEDER 

Von der größten Prinzeninsel Büjük-Ada im Marmarameer (1 y2 Stunden Schiffsreise 

von Istanbul entfernt) brachte mir Herr Friedrich Rasse, Klagenfurt, eine Anzahl 

Massonia-Säcke mit, welche er von einem Feigenstrauch im Mai 1974 abgelöst hatte. 

Weil sich in der kleinen Schachtel noch ein abgeflogenes $ befand, nahm ich an, daß 

sich in manchen Säcken noch Eigelege befinden müßten. Tatsächlich schlüpfte noch im 

Mai eine größere Anzahl Jungräupchen, die ich sogleich in besorgte Pflege nahm. Als 

Futter gab ich ihnen verschiedene Strauchzweige und Pflanzen. Sie nahmen vieles an, 

besonders gerne wilde Rosen, Spitzwegerich und Zuckerhutgemüse (polyphag). Weil die 

Säcke von einem Feigenbaum abgelöst worden waren, gab ich auch Feigenblätter als 

Futter, welches aber nicht angenommen wurde. Die Raupen lebten dort sicher in der 

Vegetation und stiegen, verpuppungsreif, zum Anspinnen an den Sträuchern hoch. 

Fig. 1—3. Massonia rassei nov. sp. 1. $ ; 2. Sack einer männlichen Raupe; 3. Sack 

einer weiblichen Raupe. 
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2 mm 

Fig. 4—6. Massonia rassei nov. sp. 4. Genitalapparat des $ ; 5. $ ; 6. Raupe. 

Anfang März spannen sich einzelne Raupen am Zuchttopf an. Ab Mitte März 

schlüpften einige Falter, die ich gleich für eine spec. nov. hielt. 

Diese neue Art steht in der Nähe der Massonia crassiorella Brd., doch ist sie im 

Durchschnitt etwas kleiner und in der Färbung bedeutend dunkler, erzdunkelgrau, mit 

einem bräunlichen Ton. Auch die frühe Erscheinungszeit trennt sie von crassiorella, 

welche erst im Juni-Juli schlüpft. 

Ich benenne diese neue Art nach dem Finder 

rassei spec. nov. 

und spreche an dieser Stelle Herrn Friedrich Rasse für die Mitnahme und Übergabe 

meinen herzlichen Dank aus. 

BESCHREIBUNG: 

Raupe: gezeichnet von Herrn Dr. Josef Klimesch, Linz. 

$ $ : Fotos, angefertigt von Herrn Siegfried Steiner, Klagenfurt. 
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Kopf: dunkelgrau, borstig behaart. Die Palpen sind sehr dünn, einem Borstenbündel 

verdeckt. 

Fühler: fast die Hälfte der Vorderflügel erreichend, gekämmt, mit 19 bis 21 Fühler¬ 

gliedern, fein bewimpert, (die 2 Basalglieder verdickt). Die Kammzähne nehmen gegen 

die Fühlerspitze ab und erscheinen durch feinste Schuppen der letzten Glieder etwas 

verdickt. 

Flügel: Die Vorderflügel sind in Größe und Färbung sehr variabel gestaltet. 

Maße: Von 6% bis 8 mm; Exp. 14 bis 18 mm. Die Färbung ist erzdunkelgrau mit 

einem leichten dunkelbraunen Ton (unter Lampenlicht kann die Tönung auch rötlich 

erscheinen). Manche Exemplare aberrieren zu lichtgrau (albinotisch). Die Flügel¬ 

schuppen sind oberseits breit (nach Dr. Sauter Klasse V), mit einer feinen Zacke. 

Fransen breit, mit ein bis zwei, meist helleren Zacken. Der Vorderflügelrand ist mit 

schwärzlichen Schuppen dichter besetzt. An der Vorderflügelunterseite sind die Schuppen 

schmäler, abgerundet, ohne Zacken. 12 Randadern mit einer geteilten Mittelzelle. 

Hinterflügel: Die Beschuppung ist schmäler, dünner als am Vorderflügel, am Analende 

werden sie allmählich länger, haarförmig. 8 Randadern mit ebenfalls, einer geteilten 

Mittelzelle. 

Beine: Die fünf Tarsenglieder sind dicht anliegend beschuppt (scheckig), grau und 

cremig. Vorderbeine ohne - die Mittelbeine haben je ein Paar - und die Hinterbeine 

zwei Spornenpaare. 

Thorax: borstig, dunkelgrau mit dunkelbränlichem Ton. 

Abdomen: dunkelgrau behaart. 

Genitalzeichnung $, ausgeführt von Herrn Dr. Josef Klimesch, Linz, ebenso auch 

das 9. 
9 9 : Maße 6% mm lang (ohne Ovipositor), 2x/2 mm dick. Ovipositor sehr lang 

ausstülpbar, 3y2 mm lang. Das 9 ist hellbräunlich und fast U-förmig gekrümmt; die 

Legeröhre ist gegen das Sackende gerichtet. 

Kopf: pilzkappenförmig, etwas abgeflacht, hellbräunlich skierotisiert. Augen groß, 

halbkugelförmig hervorstehend, schwarz facettiert, gut entwickelt. Palpen kurz, fein, in 

einem Borstenbündel, verdeckt. 

Fühler: glasig, fadenförmig, die zwei Basalglieder verdickt. 16 bis 19 etwas ver¬ 

schwommene Fühlerglieder. Die drei Thorakalsegmente skierotisiert, hellbraun, mit 

seitlichen dunkelbraunen Flecken. Die Flügelansätze sind noch als glasige Lappen 

erkennbar. 

Beine: Sie sind gut entwickelt und von glasigem, hellbräunlichem Aussehen. Sechs 

Tarsenglieder, mit einem Paar gut entwickelten, dunkelbraunen Haftkrallen. 

Abdomen: Die sieben Tergite sind markant, sehr dunkelbraun, ausgeprägt (Mass, 

crassiorella Brd. hat hellbraune Tergite), dagegen sind die sechs Sternite schmal, dunkel¬ 

braune Striche bildend. Lateral befindet sich eine cremefarbene, dichtere Behaarung. 

Ovipositor: sehr lang, ausstülpbar, glasig. Die Afterwolle ist cremig gewellt. 

Säcke: Maße: ($) 10 mm lang, 2>Y2 mm dick. Die weiblichen Säcke sind größer, 

14 mm lang und M/2 mm dick. Sie sind, nicht besonders anliegend, aus dürren Gras¬ 

stengeln und schmalen Blättern gebaut. Der Basalteil ist mit feinst zerbissenen Gras¬ 

teilchen belegt. Sie werden an Sträucher etc. angesponnen. 

i 
Holotypus $ : 6.IV.1975, Büjük-Ada, Turkia, leg. Rasse mit 

Sacktypus (5): 6.IV.1975, Büjük-Ada, Turkia, leg. Rasse 

Allotypus 9 : 8.IV.1975, Büjük-Ada, Turkia, leg. Rasse mit 

Sacktypus (9): 8.IV.1975, Büjük-Ada, Turkia, leg. Rasse 

5 Paratypen $ $ in den Landessammlungen für Naturkunde, 75 Karlsruhe, Erb- 

prinzstr. 13, DBR. 

24 Paratypen S $ mit 24 Sackparatypen (SS) in Coli. Sieder, Klagenfuurt. 

5 Paratypen $ $ mit 5 Sackparatypen (SS) in Coll. Dr. Josef Klimesch, Linz. 

2 Paratypen $ $ mit 2 Sackparatypen ( S S ) in Coli. Friedrich Rasse, Klagenfurt. 

65 Paratypen S S mit 65 Sackparatypen (S $) in Coli. Sieder (Psychidentausch). 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 35, 1.X.1975 153 

8 Paratypen $ $ mit 8 Sackparatypen und 4 Paratypen $ 9 mit Sackparatypen im 

Instituut voor Taxonomische Zoologie (Zoologisch Museum), Amsterdam. 

Abschließend möchte ich den Herren Dr. Jos Klimesch, Linz, und Siegfried Steiner, 

Klagenfurt, für die wertvolle, freundliche Mithilfe meinen herzlichsten Dank aus¬ 

sprechen. 

A-9020 Klagenfurt, Österreich, Christ. Wielandstraße 8/III. 

ATLAS PROVISOIRE DES INSECTES DE FRANCE. Edition et distribution: 

Faculté des Sciences Agronomiques de FEtat, Zoologie Générale et Faunistique, 

Gembloux (Belgique), Office pour l’Information Entomologique (O.P.I.E.), Versailles, 

France. 

In 1974 versehenen de twee eerste atlassen met verspreidingskaarten van in Frank¬ 

rijk (met inbegrip van Corsica) waargenomen insekten. Elke pagina bevat vier kaarten, 

mogelijk, doordat het land verdeeld is in vierkanten van 100 X 100 km. Ook de 

vondsten in de aangrenzende gebieden zijn zoveel mogelijk ingetekend. Maar België 

telt nu slechts 12 vierkanten, Luxemburg stukjes van 6, zodat een paar vondsten daar 

al heel wat lijken. Voor een globale indruk van Frankrijk echter zijn de kaarten vol¬ 

doende en ze geven een bijna even goed overzicht als wanneer de departementen zwart 

gemaakt zouden zijn. Ook nu v/orden weer drie symbolen gebruikt, waarbij wel opvalt 

dat de geheel zwarte rondjes heel vaak overheersen. Geen bewijs van vooruitgang 

natuurlijk, maar van veel intensiever verzamelen. De twee atlassen zijn: 

Leclercq, M., & Pornot-Visentin, Diptera Tabanidae. Kaarten van 93 uit Frankrijk 

bekende soorten. 

Warncke, K., R. Desmier de Chenon & J. Leclercq, Hymenoptera Apoidea 

Andrenidae: Andrena F. Deze atlas bevat 176 kaarten van tot het genus Andrena (s.l.) 

behorende soorten plus een overzichtskaart van alle vakken waaruit sinds 1950 door de 

auteurs gecontroleerde vangsten bekend zijn. Een groot open gedeelte vormt o.a. de 

Vendée en het gebied ten n.w. daarvan. — Lpk. 

LARSEN, T. B., BUTTERFLIES OF LEBANON. XIV + 255 pp., waarbij 16 ge¬ 

kleurde platen, 8 figs. 1974. Alleenverkoop: E. W. Classey Ltd., Park Road, Faringdon, 

Oxon, SN7 7DR, England. Prijs gebonden <£ 7.50. 

Alweer een prachtig boek over dagvlinders, ditmaal betrekking hebbend op de 

fauna van een van de best doorzochte republieken van het Nabije Oosten. De van 

origine Deense auteur is uitstekend met de daar voorkomende soorten bekend, daar hij 

er sinds 1970 woont en het land in alle richtingen doorkruist heeft. Bovendien zijn 

de gegevens uit de vrij omvangrijke literatuur over de Libanon verwerkt. Het geheel is 

daardoor een voortreffelijk handboek over de Libanese dagvlinderfauna geworden, die 

niet in het minst zo interessant is omdat de meeste soorten subspecifiek verschillen 

van de in Europa voorkomende taxa. 

Na een uitvoerige inleiding, waarin diverse onderwerpen besproken worden, komen 

de 139 met zekerheid uit het land bekende soorten aan de beurt, bijna alle af geheeld 

in fraaie kleurenfoto’s naar autentieke Libanese exemplaren. Aan het slot worden 

enkele nog te verwachten soorten vermeld, daarna volgt een opsomming van de ge¬ 

citeerde vindplaatsen en tenslotte een uitvoerige literatuurlijst. 

Het boek is onmisbaar voor ieder die in het Nabije Oosten wil gaan verzamelen, 

maar het is minstens even interessant voor wie belang stelt in de Oosteuropese dag¬ 

vlinderfauna. Het is gepubliceerd door de National Council for Scientific Research 

(C.N.R.S.), die ook de kosten van de platen voor zijn rekening genomen heeft. — Lpk. 

CONTACTEN GEZOCHT. Ir. Georges Betti, 5, avenue du Maréchal Ney, 91800, 

Epinay-s-Sénart, France, legt zich speciaal toe op het verzamelen van Lycaenidae. Hij 

zou graag in contact komen met Nederlandse kenners van deze familie. 
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Some biological differences between Miiellerianella fairmairei (Perris) and 
M. brevipennis (Boheman), a pair of sibling species of Delphacidae (Ho- 

moptera Auchenorrhyncha) 

by 

SAKIS DROSOPOULOS 
Laboratory of Entomology, Agricultural University, Wageningen, Netherlands 

INTRODUCTION 

Sibling species are of interest in biosystematic studies because they are considered 

to have resulted from fairly recent processes of spéciation (Mayr, 1963; Ross, 1974). 

A detailed analysis of biological differences existing between siblings may give insight 

into the probable historical path-way of species splitting and may reveal the extent such 

divergence has reached at the present. 

The species-pair Muellerianella fairmairei (Perris, 1857) and M. brevipennis (Bohe- 

man, 1847) appeared to be excellently suited for an analytical approach to this problem. 

Kontkanen (1953) has already defined them as siblings. Chromosomal pattern, and the 

structure of eggs, larvae and females of both species are very similar. Males reveal 

slight, but constant differences in their external genitalia. This paper is a preliminary 

report on some of my results. A fuller account with statistics will be given later. 

A. FIELD OBSERVATIONS 

1. Hosts. 

In the area of Wageningen (Prov. of Gelderland) and Leersum - Langbroek (Prov. of 

Utrecht) both species are common, where their respective host plants grow in reasonable 

numbers. M. fairmairei was found only on Holcus lanatus (L.) and M. brevipennis only 

on Deschampsia caespitosa (L.). In a few localities, v/here the two hosts are closely 

intermixed, both delphacids occur syntopically. Hybrids, however, were not found in 

the field. 

2. Phenology. 

Both leafhopper species hibernate in the egg stage and are bivoltine. M. brevipennis 

may have an incomplete second generation, because its various stages appear 2-3 weeks 

later than do those of M. fairmairei. However, there is no important seasonal isolation 
(table 1). 

Table 1. Occurrence of M.fairmairei and M.brevipennis of eggs, larvae and 

adults during 1974 in the area of Leersum-Langbroek. 

M.fairmairei 

Eggs 

Larvae 

Adults 

M.brevipennis 

Eggs 

Larvae 

Adults 

Months J 
4* 

F M A M Î I A S o n 'V 
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3. Oviposition sites. 
Eggs of first generation M. fairmairei are deposited during July in stems of H, lanatus 

(with a mean number of 3 eggs per slit); those of the second generation during Sep™ 
tember-October in the stems of luncus effusus (L.) (a mean of about 9 eggs per slit). 

effusus was used only for oviposition; it appeared entirely unfavourable as a food 
plant. Winter-eggs were never found in Rubus sp. stems which have been reported as 
oviposition sites for this species in England (Morcos, 1953). 

Eggs of M, brevipennis of both generations are laid in stems of D caespitosa, with 
a mean number of 3 eggs per slit. 

4. Sex ratio. 
M brevipennis had a 50:50 sex ratio, but the percentage of M. fairmairei males varied 

from 0-25, depending on the area sampled and the sampling method used (sweeping or 
suction apparatus). 

5. Wing dimorphism. 
Adults of both species are dimorphic; macropterous or brachypterous. Factors in¬ 

fluencing the development of the rarer, long-winged morph, are under study. 

6. Parasitism. 
Summer and winter eggs of the two species showed up to 40% parasitism by Anagrus 

sp. (Mymaridae). Larvae and adults were never found to be parasitised by other frequent 
parasites of Delphacidae (e.g. Dorylaidae, Dryinidae or Strepsiptera). 

B. LABORATORY EXPERIMENTS 
1. Hosts. 

Both species were reared as groups in cages (13 X 18 X 43 cm) and plastic cylinders 
(12 cm in diameter and 60 cm high) or as individuals in glass tubes (7X2 cm), at tem¬ 
peratures of 15-28°C and under either long day (L.D. 13:6) or short day (S.D. 10:14) 
conditions. 

M. fairmairei was readily reared in large numbers with no mortality on H, lanatus. 
Secale cereale (L.) and Triticum aestivum (L„) were also shown to be acceptable hosts. 
Roarings on Hordeum vulgare (L.) and Avena sativa (L ) were less successful, while 
those on D. caespitosa failed entirely. If young seedlings of D. caespitosa were offered 
to first instar larvae, a few females were obtained. These v/ere about 0.5 mm shorter 
than normal and did not oviposite successfully, even after they had copulated with 
normal males. 

M. brevipennis reared most favourably on D caespitosa, but 100% mortality occurred 
on H, lanatus. Rearings on the cultivated Gramineae mentioned above, resulted in only 
a few adults. 

2. Oviposition. 

a. Hosts for oviposition. 
al) Under long day conditions: M fairmairei oviposited only in stems of H. lanatus, 

even when J. effusus was present. Eggs were deposited in clusters of 1-6, with an 
average of about 2.5 eggs per slit. 

M. brevipennis oviposited in the stems of D. caespitosa in clusters of 1-7 eggs, with an 
average of 2.3 eggs per slit. Occasionally, eggs were laid in stems of J. effusus with 
a higher average number of eggs per slit. 

a2) Under short day conditions: M. fairmairei oviposited predominantly in J. effusus 

in clusters of 1-26 eggs with an average of about 9 eggs per slit. Whenever J. effusus 

was not available, eggs were laid in H. lanatus in clusters of 1-6 eggs. Short day ovi¬ 
position in M. brevipennis v/as similar to that of long day conditions, 

b. Pre-oviposition period (Long day conditions). 
Brachypterous females of M. fairmairei had a pre-oviposition period of 5.4 ± 0.90 

days; macropterous females 9.9 ± 4.65 days. 
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c. Duration of oviposition period (Long day conditions). 

M. falrmairei continued ovipositing for 35.7 ± 4.3 days. Differences between the two 

wing morphs were not found. 

d. Egg production (Long day conditions). 
Brachypterous and macropterous females of both species laid an average of about 

330 eggs per female (range 33-564). 

e. Egg fertility. Under normal sex ratio conditions, egg fertility in both species 

appeared to be near 100%. 
Comparative experiments of b and c with M. brevipennis are not yet finished, but 

there are indications that pre-oviposition and oviposition periods may be longer. 

3. Egg diapause. 
Witsack (1971) has studied embryonic dormancy and the factors inducing it in M. 

brevipennis from East Germany. Müller (1972) has proposed the term “oligopause’3 

for both species in which dormancy begins and ends gradually, and is induced by the 

■same environmental factor (photoperiod). 

The data of Witsack appear to apply also to Dutch populations of M brevipennis. 

Thus, under long day conditions (L.D. = 18:6) and at temperatures of about + 20°C, 

the embryos of both species develop without interruption. Under short day conditions 

(L.D. = 10:14) and the same temperature, embryogenesis is inhibited before the embryo 

rotates. In all cases, eggs with rotated embryos hatched after 7-12 days. 

However, some important differences are found between the diapause of these species: 

a. All eggs of M. brevipennis deposited under short day conditions, had a strong dia¬ 

pause, but about 5% of the eggs M. falrmairei produced under the same conditions, 

developed continuously. Adults developing from these eggs, laid up to 75% non-diapause 

eggs under the same conditions. Therefore, A4 falrmairei can be reared without inter¬ 

ruption under short day conditions, b. Diapause is terminated in 50% of the eggs of 

M. falrmairei, after 3 weeks of cold treatment (3°C), but to obtain the same results in 

M. brevipennis, 1 weeks are required. 

4. Larval development 

Under long day conditions and at temperatures of 20-25°C, larvae of both species 

develop at the same rate (table 2). 

Under short day conditions (L.D. = 8:16) and temperatures of + 20 2.5°C the last 

instar of M. falrmairei larvae requires a significantly longer time of development (table 

3). For M. brevipennis such data are not yet available. 

Table 2. Larval development in days of M.falrmairei and M.brevipennis 

at 20-25°C and 18:6 day length. 

Number of 
individuals X II 

instars 
XIX XV V 

total de¬ 
velopment 

M.f. 60 4.75+0.70 3.44+0.50 3.40+0.55 4.00+0.35 5.33+0.67 21.0+1.2 

M.b. 53 4.70+0.35 3.43+0.80 3.25+0.45 4.00+0.70 5.22+0.80 20.5+2.0 

Table 3. Larval development in days of M. falrmairei ; at 20-.25, C and 

8:16 day length. 

Number of instars total de¬ 
individuals X IX XXX XV V velopment 

4.70+0.40 3.49+0.61 3.31+0.57 4.03+0.91 7.50+1.48 23.2+2.8 30 
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5. Sex ratio 
M. fairmairei reared continuously on H. lanaius under both short and long day con¬ 

ditions, at any temperature between 15-28°C, produced 95-100% females. We have some 

indication, that H. lanatus plays a role in the determination of its ultimate sex ratio 

(see under section 6). 
M. brevipennis maintains its 50:50 sex ratio when reared under the same conditions. 

6. Wing dimorphism 
First-instar larvae of both species reared in groups of 1-5 in glass tubes under long 

day conditions and at temperatures of 15-25°C always developed into brachypterous 

adults. Dense populations of first-instars of both species (n>100) reared in cages 

resulted in the appearance of macropterous forms in varying percentages. Under short 

day conditions single or ‘mass’ rearings never resulted in macropterous forms. 

7. Crossings 
Unmated females of M. fairmairei placed in cages containing H. lanatus and D. 

caespitosa with males of M. brevipennis ultimately produced hybrid females and a few 

hybrid males. The reciprocal cross (i.e. M. brevipennis $ $ and M. fairmairei $ $ ) 

had similar results. 
All male hybrids were sterile. Degenerated testes and absence of spermatogenesis 

were obvious, although the male hybrids were observed to copulate with female hybrids 

and with females of both parental species. 

Female hybrids were fertile and were back-crossed with males of both parent species, 

so that F2 and F3 generations were obtained — so far, however, without any male 

offspring appearing. 

Hybrids of Fl5s and both back-crossing generations developed on both hosts, H. lana¬ 

tus and D. caespitosa. H. lanaius may determine the low percentage of males in M. 

fairmairei, because some crossings between 6 females of M. brevipennis with 6 males 

of M. fairmairei on D. caespitosa resulted to 11 males and 12 females, whereas the 

same crossing on H. lanatus resulted in up to 25 females only. 

8. Courtship and mating behaviour 

Preliminary observations have already shown differences to exist between both species 

and their hybrids. This part of the study will be worked out in greater detail, since such 

behaviour provides one of the crucial isolating mechanisms existing between closely 

related species. 

ACKNOWLEDGEMENTS 

The author is indebted to Dr. R. H. Cobben for advices and critical reading of the 

manuscript and to Dr. B. Heming for correcting the English text. Thanks are also due 

to the Board of the Laboratory of Entomology for providing space and facilities. 

REFERENCES CITED 

Kontkanen, P. 1953. On the sibling species in the leafhopper fauna of Finland (Horn. 

Auchenorryncha). Arch. Soc. Vanamo, 7: 100-106. 

Mayr, E. 1963. Animal species and evolution. Belknap Press of Harvard University 
Press, Cambridge, Mass., 797 pp. 

Morcos, G. 1953. The biology of some Hemiptera-Homoptera (Auchenorryncha). Bull. 

Soc. Fouad 1er Entom. 37: 405-439. 

Müller, H. J. 1972. Dormanzformen der Zikaden und ihre ökologische Bedeutung. Tag. 

Ber. Akad. Landwirtsch.-Wiss. DDR. nr. 121: 81-90. 

Ross, H. H. 1974. Biological systematics. Addison-Wesley Publishing Company, (Inc.) 

345 pp. 

Witsack, W. 1971. Experimentell-ökologische Untersuchungen über Dormanz-Formen 

von Zikaden (Homoptera-Auchenorryncha). I. Zur Form und Induction 

der Embryonaldormanz von Muellerianella brevipennis (Boheman) (Del- 

phacidae). Zool. Jb. Syst. 98: 316-340. 



158 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 35, 1.X.1975 

A new genus, Mesostoa gen. nov., from W. Australia, belonging to a new 
subfamily (Hymenoptera, Braconidae) 

by 

C. VAN ACHTERBERG 

(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, Netherlands) 

ABSTRACT 

A new genus, Mesostoa gen. nov. and its type species, compressa sp. nov., are de¬ 

scribed from W. Australia. A new subfamily, Mesostoinae, is erected, tentatively placed 

near the Braconinae. 

During my revision of the tribe Blacini (Braconidae, Helconinae) I have seen many 

genera not related to the group under revision. In the very interesting material of 

B.M. from Australia 2 very peculiar specimens were present, not easily placed in any 

subfamily. The relationships of this species are still uncertain. After consultations with 

colleagues it became more certain that it is neither related to a known genus in the 

Braconidae s.s. (Prof. Shenefelt: pers. comm.), nor to the Aphidiinae (Dr. Stâry: in 

litt.). For terminology used, see Van Achterberg. 

MESOSTOINAE subfam. nov. 

Diagnosis: Clypeus straight medially, somewhat protruding, above an indistinct hypo- 

clypeal depression (fig. 2); anterior tentorial pits small; epistomal suture wanting 

dorsally; mesoscutum protruding anteriorly (fig. 1); occipital carina, prepectal carina, 

lateral carina of scutellum and scutellar suture wanting; pleural suture smooth, indis- 

inct; dorsope and laterope of 1st metasomal tergite wanting, its spiracle in the tergite. 

Distribution: W. Australia, 1 genus. 

MESOSTOA gen. nov. 

Etymology: From ’mesos’ (Greek for ’middle’) and ’stoa’ (Greek for ’porch’) because 

of the protruding middle part of the mesoscutum, like a porch above the pronotum. 

Gender: feminine. 

Type species: Mesostoa compressa sp. nov. 

Diagnosis: Antenna few-segmented, compressed; palpi very short; frons concave; 

genal and metapleural flange completely wanting; cuqu 2 wanting; n. rec. and nervulus 

far postfurcal (fig. 3); legs and metasoma strongly compressed; length of hind femur 

2.8 times its width (in lateral aspect); propodeum smooth; 1st metasomal tergite flatt¬ 

ened, without dorsal carinae; metasoma smooth, except for some microsculpture; ovi¬ 

positor medium-sized, bent upwards; hypopygium large (fig. 1). 

Distribution: Australian, 1 sp. 

Note: This group possesses a combination of apomorphous characters such as seldom 

occurs; the only more or less plesiomorphous characters are the concave frons, the 

absence of the lateral carina of scutellum and the almost closed 1st brachial cell. It 

would not be surprising if it has a very specialized biology! The shape of the 1st 

metasomal tergite and of propodeum, together with the hypoclypeal depression indicate 

a relationship with the stem of the Braconinae, near which it is tentatively placed. 

Mesostoa compressa sp. nov. 

Holotype, $, length of body 1.7 mm., length of fore wing 1.6 mm. HEAD. - An¬ 

tennal segments 14 (in $ -paratype 13, but apical segment consists of two fused seg¬ 

ments, length of 3rd segment 1.3 times 4th segment, length of 3rd and 4th segments 9.0 

and 7.0 times (lateral aspect) or 4.5 and 3.5 (frontal aspect) times their width, respec¬ 

tively, length of penultimate segments 2.0 times their width, antenna dilating apicad in 

lateral aspect (fig. 1); palpi very short, not well visible; eye bare (except for some setae); 

dorsal length of eye 1.2 times temple; temple superficially and very finely striate, with 
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Mesostoa compressa sp. nov. 

Figs. 1-8, holotype, Mesostoa gen. nov. compressa sp. nov. 1, habitus, lateral aspect; 
2, head, frontal aspect; 3, wings; 4, propodeum and metasoma, dorsal aspect; 5, 

mesonotum, dorsal aspect; 8, head, dorsal aspect. Enlargement: 1, 3, 6, 7 as scale¬ 

line; 2, 4, 5, 8 as 1.5 X scale-line. 
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smooth patch behind eye (fig. 8); POL : 0 ocellus : OOL = 17 : 5 : 11; frontal and 

malar suture wanting; frons concave with sides somewhat protruding (fig. 2); vertex 

rather convex, smooth, except for some microsculpture; anterior tentorial pits small, 

rather shallow; clypeus finely rugose (as area above it, fig. 2), slightly wider than long, 

its apical margin straight medially, truncate; malar space slightly longer than breadth 

of base of mandible. 

MESOSOMA. - Length of mesosoma 1.6 times its height; dorsal half of sides of 

pronotum finely striate, ventral half smooth anteriorly, closely placed and finely punc- 

tulate posteriorly (fig. 1); side of protruding mesoscutum striate (fig. 1), mesopleura 

completely smooth; precoxal suture wanting, somewhat depressed, which may be arti¬ 

ficial; pleural suture smooth, very narrow, almost invisible at 80 X ; episternal scrobe 

wanting; metapleura smooth, with deep pit between anterior and posterior part; notauli 

wanting; mesoscutum transversely and finely striate (fig. 5), but apico-medially ± 

smooth, convex, but flattened apically; scutellar suture wanting, but scutellum with a 

narrow, shallow, chevron-shaped suture anteriorly (fig. 5); scutellum smooth, convex, 

its lateral carina wanting, but laterally finely striate; propodeum smooth, without 

carinae; propodeal spiracle small, flat. 

WINGS. - First discoidal cell sharp anteriorly; parastigma rather small; r 2 almost 

straight (fig. 3); cu 1, cuqu 1 and n. rec. weakly developed; nervellus indistinct; 

d 1 : d 2 = 6 : 13; 1st brachial cell almost closed. 

LEGS. - Legs compressed, especially hind coxa concave ventrally; hind leg smooth; 

all tarsal claws simple, rather stout; length of femur, tibia and basitarsus of hind leg 

(in lateral) 2.8, 9.3 and 6.0 times their width, respectively; spurs of hind tibia equal, 

their length ± % times length of basitarsus, straight. 

METASOMA. - Length of 1st tergite 0.9 times its apical width, convex medially, 

but flattened laterally, spiracle somewhat protruding (fig. 4), surface smooth; length 

of ovipositor sheath 0.42 times fore wing (ovipositor in exserted position 0.50 times: 

fore wing in holotype); hypopygium truncate posteriorly. 

COLOUR. - Yellowish brown; head, brown; legs, tegulae, base of antenna, hypopy¬ 

gium, pterostigma, 1st and 2nd metasomal tergites, palpi and mandible, yellowish. 

Holotype in BM, London: ’’Yanchep, 32 mis. N. of Perth, 3-19.XII.1935”, ”W. Au¬ 

stralia: R. E. Turner, B.M..1936-28”. 

Paratype: 1 $, topotypic (AC). 
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DELTOTE BANKIANA FABRICIUS IN ZEELAND (LEP., NOCTUIDAE). Zoals 

bekend was deze kleine Noctuide in ons land oorspronkelijk een bewoner van vochtige 

veenachtige terreinen, die zich in de loop van deze eeuw sterk uitgebreid heeft over 

de droge zandgronden. Tot mijn verrassing trof ik de soort nu ook in een heel ander 

milieu aan. Op 24 juni 1975 was ik in Yerseke. Het weer was niet best: ’s morgens 

regenachtig en de gehele dag een straffe wind. Toen het ’s middags droog geworden 

was, trok ik toch naar de Oosterscheldedijk, die hier begroeid is met grassen, bramen, 

akkerwinde, knoopkruid, agrimonie en prachtige pollen marjolein. Meer glijdend dan 

lopend langs de helling van de dijk joeg ik behalve enkele Pyraliden ook een exem¬ 

plaar van bankiana op, dat door de sterke wind echter ontsnapte. In elk geval is de 

vaststelling van deze vindplaats een nieuw bewijs voor de expansiedrift van de soort. — 

Lpk. 
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Trekvlinders in 1974 

door 

B. J. LEMPKE 

(Vijfendertigste jaarverslag) 

Januari en februari waren over het algemeen heel zacht, zo zelfs dat reeds op 23.1 

op een van de Amsterdamse pleinen de knoppen van enkele oranje crocussen boven 

de grond verschenen. Begin februari volgden er steeds meer en vóór de helft van de 

maand stonden al vele wijd open, terwijl enkele dagen later de knoppen van de witte en 

paarse verschenen. Op de 16de steeg het kwik in het zuiden tot 13°, maar de tweede 

helft van de maand was bepaald fris. Hetzelfde gold voor de eerste helft van maart 

en op de 6de viel zelfs wat sneeuw. De tweede helft en de eerste van april waren even¬ 

wel zeer zonnig met soms temperaturen tot boven 20°. In de derde decade van april 

bleef het kwik echter beduidend lager. 

De eerste en derde decade van mei waren vrij koud, de tweede echter tamelijk zonnig. 

Hetzelfde weertype overheerste in juni, veel dagen met te lage temperaturen, maar ook 

verscheidene vrij goede. Juli was zeer matig, vaak vrij koud en somber. Ook in augustus 

bleven de temperaturen meest vrij laag met enkele uitschieters op de 15de en 16de, 

toen de thermometer hier en daar tot 30° steeg. September was ronduit slecht, vaak 

te koud en veel regen. Oktober werd de koudste van de laatste 100 jaar met vooral 

in het westen veel regen. Nog erger werd dit in november, waardoor 1974 tenslotte 

voor veel landbouwers op de kleigronden in het zuidwesten een waar rampjaar werd. 

December was eveneens erg nat met meest zeer zacht weer. 

In het kort kan het seizoen aldus gekarakteriseerd worden, dat de lente te droog, de 

zomer te koel en de herfst te nat was, niet bepaald een weertype om hoge verwach¬ 

tingen omtrent de vlindertrek te koesteren! 

Aglais urticae L. was in de herfst schaars tot zeer schaars, maar er waren ook uit¬ 

zonderingen: te Ruurlo veel (Lukkien), te Arnhem plaatselijk talrijk (mej. Witvoet). 

Polygonia c-album en Ladoga Camilla L. vlogen opvallend veel in de omgeving van 

Ospel (Van der Donk), Lasiommata megera L. was op veel plaatsen niet zeldzaam. 

^ <I MSt IV 

APR 8? 876 ji ;S§|® I 
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Van Papilio machaon L. kwamen slechts twee meldingen binnen: op 27.VI één te Sint 

Laurens (Walcheren) (Wedts de Swart) en 6.VIII een tweede te Ulestraten (Moonen). 

Andere opvallende waarnemingen waren: een vrij afgevlogen 2 van Nymphalis poly- 

chloros L. op bloeiende wilgen te Vledder op 8 april (Van Oort), van Nymphalis an- 

tiopa L. een overreden gevonden exemplaar in het centrum van Deventer op 4.IV 

(Flint) en tenslotte een $ van Hyles gallii Rott. op 3.VIII op licht te Zoetermeer 

(Blokland). 

(Ik merkte te laat, dat ik bij het uittikken van de opmerkingen over de inheemse 

dagvlinders in 1973 {Ent. Ber., Amst. 35: 4, 1975) het verkeerde blad gepakt had, 

waardoor de opmerkingen over 1972 herhaald werden. Ter correctie: in 1973 geen 

waarnemingen van Nymphalis antiopa L. en N. polychloros L. A.urticae in de na¬ 

zomer op diverse plaatsen zeer talrijk, Inachis io L. tot omstreeks half VIII plaatselijk 

gewoon, evenals de tweede en derde generatie van Lasiommata megera L. Van Papilio 

machaon L. enkele van de tweede generatie in Limburg (Sittard, Neeritter en Ospel) 

en te Ouddorp, eind juni een rups te Goedereede, die begin juli de vlinder leverde. 

Araschnia levana L. werd na 11 jaar in beide generaties te Havelte gezien (H. Veen)). 

Bruikbare gegevens werden van 114 medewerkers ontvangen, waaruit het volgende 

verslag samengesteld kon worden. 

1. Colias hyale L. Tussen 12 mei en 22 juni werden 16 exemplaren van de eerste 

generatie gemeld, waarvan 14 uit Zuid-Limburg. Eén werd 21.V bij Roosteren gezien 

en één op 25.V bij Dalfsen. De volgende generatie vloog van 26.VII - 21.IX, op een 

enkele uitzondering na weer alleen in het zuidoosten. De aantallen waren steeds zeer 

klein. 

F. J. van Oosterhout kreeg van een op 2.VI te Wijlre gevangen $ ± 60 eieren, die 

alle onbevrucht bleken te zijn. Een op 30.VIII te Gulpen gevangen $ legde 50 eieren, 

waaruit slechts 7 rupsen resulteerden, die van 13-18.X vijf mannetjes en een wijfje 

opleverden. Opmerkelijk slechte resultaten, die gecombineerd met de eveneens teleur¬ 

stellende kweek van Vestergaard in 1971 (zie Ent. Ber., Amst. 33: 43, 1973) de vraag 

doet rijzen of de in Nederland aangekomen of opgegroeide wijfjes wel een normale 

nakomelingschap kunnen leveren. 

Vindplaatsen. Lbg.: Gulpen, Wijlre Ubachsberg, Klimmen, Voerendaal, Kunrade, 

Colmont, Hommert, Rijckholt, Heer, Ulestraten, Echt, Putbroek, Roosteren, Nederweert, 

Ospel, Tegelen. N.B.: Ravenstein. Ov.: Rechterense Veld. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 77. 

2. Colias croceus Fourcroy. Op 3 augustus werden twee stuks bij Oostvoorne gezien 

(A. van der Meijden), op 31.VIII en 17.IX telkens één bij Echt (Vranken) en 20 sep¬ 

tember een $ bij Tegelen (Ottenheijm). In totaal dus niet meer dan vijf exemplaren! 

3. Vanessa atalanta L. Het eerste exemplaar werd 3 april bij Amsterdam gezien 

(Hogenes). Op 13.IV volgden twee op Tien Gemeten en 17.IV weer twee bij Terborg. 

In mei slechts drie stuks. In juni werd de vlinder evenwel op bijna alle dagen gemeld, 

al waren de aantallen wel biezonder klein. Hetzelfde geldt voor juli, toen ook geen 

enkele dag het tot 10 stuks bracht. Pas vanaf 6.VIII werden de dagtotalen wat beter en 

op 17.VIII werd de eerste top bereikt met 96 stuks. Daarna werd de Atalanta weer 

schaarser, maar begin september stegen de totalen opnieuw om op 14.IX de top van 

het seizoen te bereiken met 127 stuks. Na 20.IX werd de vlinder echter snel veel 

schaarser en reeds op 20 oktober werd de laatste te Zv/artewaal gezien (R. van der 

Linden). 

Voor zover rupsen verzameld werden, bleken ze zeer sterk geparasiteerd te zijn, 

wat naast het ongunstige weer een oorzaak geweest kan zijn voor de lage aantallen. 

Op 20 september vloog ’s avonds om 23 uur een Atalanta om een straatlantaren te 

Zwartewaal (R. v. d. L.). 

Trek. Op 1 oktober nam Penners een fraaie trek waar te Munstergeleen tussen 10 en 

12 uur. De dieren vlogen in zuidelijke richting tegen een matige zuidenwind in, niet 

meer dan 40 cm boven het grasland. Om de 4 à 6 minuten verscheen er één. In totaal 

werden in twee uur 23 stuks geteld. 

Totaal aantal waarnemingen: 2150, minder dan de helft van 1973! 
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4. Cynthia cardui L. Pas op 12 juni werden de eerste twee te Montfort in midden 

Limburg gezien (Maassen) en een week later de derde te Keer (Van Aartsen). In juli 

maar twee stuks! In augustus op maar de helft van de dagen één of hoogstens enkele. 

September was al even slecht en voor oktober kwam maar één waarneming binnen: 

op 21.X een laaste te Echt (Vranken). 
Totaal aantal waarnemingen: 57, wat natuurlijk biezonder weinig is. 

5. Issoria lathonia L. Slechts één enkel exemplaar werd buiten het duingebied ge¬ 

meld, namelijk op 13 april te Huizen N.H. (G. J. de Haan). 

In de duinen werd de vlinder met onderbrekingen van 11 april-3 oktober waarge¬ 

nomen. In totaal werden 143 stuks gemeld. Blijkens de data waarop verse dieren ge¬ 

zien werden, moeten hier drie generaties tot ontwikkeling gekomen zijn. 

6. Acherontia atropos L. De eerste Doodshoofdvlinder werd 11 juli te Dokkum 

gezien (Mollema). Enkele dagen later volgde een tweede te Oldebroek. In augustus 

waarnemingen op vier verschillende dagen. De merkwaardigste is die van Niesthoven. 

Bij het omhoog rijden van zijn auto in de garage te Duivendrecht zag hij twee maal 

een exemplaar zitten en even later voor de deur van zijn woning een derde. Het is 

mogelijk, dat dit één van de twee uit de garage geweest is, dat terzijde gezet werd 

om het niet te overrijden. Veiligheidshalve worden hiervoor daarom twee stuks geteld. 

Ook in september werden meldingen op vier dagen ontvangen. Er werden vier vondsten 

van rupsen opgegeven, gelijk verdeeld over september en oktober. 

Vindplaatsen. Lbg.: Montfort. N.B.: Helmond. Zh: Goes. Z.H.: Melissant, Goeree, 

Schiedam, Noordwijk. N.H.: Amsterdam, Duivendrecht, Den Hoorn (Texel). Gld.: 

Apeldoorn, Oldebroek. Fr.: Marrum, Dokkum. Gr.: Haren. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 12 vlinders en vier rupsen, wat vrij nor¬ 

maal is. 
7. Herse convolvuli L. Op 7 juli twee stuks te Valkenisse (Van Aartsen) en 15 sep¬ 

tember de derde op het landgoed Hoenlo te Olst (Gerritse). 

Verder werd 10.IX te Maastricht een rups gevonden, die normaal verpopte (Moonen) 

en 16 oktober een pas gevormde pop in een tuin te Epse (Flint). 

8. Macroglossum stellatarum L. Op 18 en 19 juli werd telkens een Kolibrievlinder 

te Egmond-Binnen gezien (Br. Melkert), waarbij we maar zullen aannemen, dat het niet 

beide dagen hetzelfde exemplaar was. Overigens geen enkele andere waarneming! 

9. Hyles lineata livornica Esper. Op 6 augustus werd in de Loenermark een jonge 

raps gevonden, die later ook verpopt is (Leffef). 

10. A grot is ipsilon Hufnagel. Reeds op 27 april werd in de val bij de Abdij Sion (Ov.) 

een afgevlogen exemplaar aangetroffen (Flint), gevolgd door een tweede op 19 mei te 

Noordwijkerhout (Elferink). In juni werden acht stuks op zeven verschillende dagen 

gemeld, de meeste in het westen van het land. Op 10 verschillende dagen in juli en acht 

in augustus, steeds in zeer kleine aantallen. September werd als altijd wat beter met als 

maximum 21 op de 16de. In oktober was het hoogste dagtotaal 10 stuks op de 11de 

en de twee laatste exemplaren werden al op 23.X gesignaleerd. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 166, een zeer mager resultaat. 

11. Diachrysia chryson Esper. Van deze uitermate zeldzame immigrant werd 8 augus¬ 
tus een exemplaar te Zoetermeer gevangen (Blokland). 

12. Macdunnoughia confusa Stephens. Van de eerste generatie werd geen enkel 

exemplaar gezien. De zomergeneratie werd van 4.VIII-17.IX op vijf verschillende plaat¬ 

sen in Limburg en één in Gelderland aangetroffen, steeds in zeer klein aantal. 

Vindplaatsen. Lbg.: Posterholt, Vlodrop, Herkenbosch, America. Gdl.: Beusichem. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 9, precies een kwart van het totaal van 1973! 

13. Autographa gamma L. Pas op 11 mei werd de eerste in de val te Oosthuizen 

aangetroffen (Van Rooyen). Een week later volgden twee te Melissant en Alkmaar, 

de 19de één te Ouddorp, de 20ste twee te Herkenbosch en daarna bijna elke dag hier en 

daar één of twee stuks. Ook in juni en juli was de Gammauil meest vrij schaars, 

al kwamen vooral in Zuid-Limburg nu en dan opvallende concentraties voor (23 op 

8.VI te Gulpen, 50 op 19.VI te Kunrade). Pas in augustus werd de vlinder wat gewoner 

met als hoogste dagtotalen 323 op 15.VIII en 333 op de 17de. Na een aanvankelijke 
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daling volgde in de periode 11-18.IX plotseling een zeer sterke stijging met maxima 

op 15 en 16.IX (1900 en 1250 als dagtotaal) om daarna weer even plotseling volkomen 

in te zakken waarbij de meeste dagen het niet eens tot 10 stuks brachten. Mogelijk 

hebben we toen een invasie uit andere gebieden gehad die hier op gunstige plaatsen 

een paar dagen is blijven hangen om daarna weer verder te trekken. De laatste exem¬ 

plaren werden waargenomen op 24.X (twee te Oosthuizen en twee te Nunspeet) en 

27.X (één te Terhole bij Hulst (M. Jansen). 

Totaal aantal waarnemingen: 10600, wat voor deze soort een zeer matig jaar betekent. 

14. Autographa bractea Den. & Schiff. Een verrassing was de vangst van één exem¬ 

plaar te Ruurlo op 19 juli (Lukkien). 

15. Margaritia sticticalis L. Eveneens een zeer goede vangst was die van een exem¬ 

plaar van deze toch wel heel weinig waargenomen Pyralide te Heerde op 15 september 

(Wolschrijn). 

16. Nomophila noctuella Den. & Schiff. Slechts drie waarnemingen, alle in augustus: 

op 15.VIII één te Melissant (Huisman) en op 16 en 25.VIII telkens één te Heerde 
(Wolschrijn). 

17. Plutella xylostella L. (maculipennis Curtis). Op 14 en 18 mei telkens één exem¬ 

plaar te Gees (Dr.) en te Melissant (beide door Huisman). Op 10 dagen in juni, maar 

vaak niet meer dan één exemplaar per dag. Slechts op drie dagen in juli. In augustus op 

ongeveer de helft van de dagen met als maximum 14 op de Bmnssumer hei op de 18de. 

In september alleen één op de 17de te Melissant. De vlinder moet blijkbaar zeer schaars 

geweest zijn. 

Totaal aantal gemelde exemplaren: slechts 73. 

Tenslotte nog de waarnemingen van enkele vermeldenswaardige soorten. 

Mythimna albipuncta Den. & Schiff. Uit het midden van Limburg werden 60 exem¬ 

plaren gemeld, de eerste generatie vanaf 21.V, de tweede tot en met 20.IX (Posterholt, 

Vlodrop, Neeritter, Ospel, America, Belfeld, Tegelen). Buiten dit gebied alleen één op 

3 september te Ruurlo (Lukkien). 

Mythimna l-album L. Het eerste exemplaar al op 22 mei te Sittard (Penners), slot 

van de eerste generatie op 10 juli. Opvallend is vooral de vangst van een exemplaar 

van deze generatie op 15.VI te Oosthuizen (Van Rooyen). De tweede vloog van 28.VIIL 

l.X, meest in bescheiden aantal, maar niet uitsluitend in Limburg, zoals uit het lijstje 

van vindplaatsen blijkt. Deze zijn: 
Lbg.: Epen, Gulpen, Sittard, Stein, Posterholt, Vlodrop, Ospel. N.H.: Oosthuizen. 

GdL: Beusichem, Heerde, Ruurlo. Ov.: Abdij Sion. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 84. Hiervan maar liefst 32 te Beusichem 

(9 van de eerste generatie, 23 van de tweede, Melchior)! 

Xylaena exsoleta L. Op 15 oktober twee te Beetsterzwaag (Van Aartsen). 

Hoplodrina ambigua Den. & Schiff. De eerste generatie vloog van 19.V-8.VII en 

werd waargenomen in Limburg, op Walcheren en op Overflakkee en te Den Haag. 

De uiterste data van de tweede waren 13.VIII-19.IX. Slechts één vindplaats hiervan 

lag boven de grote rivieren. De aantallen waren meest klein, maar Stein maakt hierop 

een opvallende uitzondering met 12 stuks op 14.VI en 67 en 98 op 11 en 12.IX. 

Vindplaatsen: Stein, Posterholt, Vlodrop, Tegelen, America, Velden. ZL: Zoutelande 

(Walcheren), Haamstede. Z.H.: Melissant, Goeree, Den Haag. GdL: Ooypolder. 

Totaal aantal exemplaren: 386. Alle totalen na 1964 waren lager, meest zelfs veel. 

Tortrix viridana L. Was weer present te Melissant, één op 24.VI, drie wijfjes op 25.VI. 

Zoals bij voorbaat al voorzien kon worden, is 1974 dus geen best trekvlinderjaar 

geworden. Heel opvallend is dat geen enkele waarneming van Peridroma saucia Hb. 

werd ontvangen, evenmin van Orthonama obstipata F. Gelukkig waren er ook een paar 

verrassend goede vangsten. 

SUMMARY 

The thirty-fifth report on migrating Lepidoptera in the Netherlands in 1974 mentions 

the following data: 

1. Colias hyale L. Total number 77, 16 of which were of the first generation. Most 

specimens were observed in the prov. of Limburg. 
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2. Colias croceus Fourcroy. Only five specimens! 
3. Vanessa atalanta L. Five in April, only three in May. Regularly but in very small 

numbers in June and July. Somewhat better in August and September. Total number 

2150. 
4. Cynthia cardui L. First only on June 12, three specimens in that month and two 

in July. Rare in August and September. Total number 57, very poor. 

5. Issoria lathonia L. Only one specimen outside the dune area along the North Sea. 

6. Acherontia atropos L. 12 moths and 4 caterpillars, rather normal numbers. 

7. Herse convolvuli L. Three specimens! 
8. Macroglossum stellatarum L. Only two observations. 

9. Hyles lineata livornica Esper. One caterpillar. 

10. A grot is ipsilon Hufnagel. First on April 27, last on October 23. Between these 

dates in all months, but in very small numbers. September was as usually the best 

month. Total number only 166. 
11. Diachrysia chryson Esper. One specimen of this very rare immigrant on 8 August. 

12. Macdunnoughia confusa Stephens. Nine specimens of the second generation, all 

but one in the centre of Dutch Limburg. 

13. Autographa gamma L. First specimen very late: May 11! Practically the whole 

months of June and July very scarce, better in August, suddenly locally very common 

between 11 and 18 September, possibly swarms from abroad. Total number 10600, 

very mediocre. 

14. Autographa bractea Den. & Schiff. One specimen on 19 July in the east of the 

country. 

15. Margaritia sticticalis L. One specimen on September 15, as a rule a very rare 

immigrant. 

16. Nomophila noctuella Den. & Schiff. Only three specimens, all in August. 

17. Plutella xylostella L. Distinctly rare, only 73 observations. 

On the whole a season with poor results! 

ADDENDUM 

From September 23 till October 13 1974 Dr. G. Kruseman, his wife and I stayed 

in the island of Tenerife. Cynthia cardui was always present, but in the first decade 

of October the numbers strongly increased. An invasion of very fresh specimens must 

have taken place from the African continent, for nowhere signs of caterpillars could be 

detected. This immigration was not restricted to Tenerife, but was also observed on 

Gran Canaria. “Nuestra isla ha sufrido estos dias una curiosa — y hasta poëtica, diria- 

mos — invasion de mariposas”. With these words started a full-page article in “La 

Provincia”, the local paper, in its nr. of October 13. 

Dr. and Mrs. Kruseman received a letter from their daughter-in-law, who lives in 

Lybia, in which she also reported an explosion of fresh cardui specimens in the first 
week of October. 

ADDENDUM II 

Daphnis nerii L. Ede, 6.VIII.1974 (G. Smid). Ik ontving deze opgave nadat het ver¬ 

slag reeds gezet was, maar de vangst is te mooi dan dat ze niet bijgevoegd zou worden. 

De heer Smid had een Oleander aangeschaft in de flauwe hoop er nerii mee in 
handen te krijgen en ziedaar! 

(One specimen of this excessively rare immigrant on a plant of Nerium oleander]). 

Amsterdam 1010, Oude IJselstraat 12 III. 

RUILRELATIES GEZOCHT. De redactie ontving een schrijven van een Zuidafri- 

kaanse lepidopteroloog, die contact zoekt met een Nederlandse entomoloog om ma¬ 

teriaal te ruilen. Zijn adres is: I. R. Willem, P.O. Box 8713, Verwoerdpark, ALBER- 

TON 1450, South Africa. 
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An abdominal scent organ in some female Pyrginae (Lepidoptera, Hesperii- 

dae) 

by 

R. DE JONG 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

For some obscure reason much less attention has been paid to the female than to 

the male genitalia in butterflies. This has led to the oblivion of characters, that not 

only are useful for identification but also may have a large bearing on phylogenetic 

considerations. Other abdominal structures, even close to the genitalia, have attracted 

still less attention. This is illustrated by the subject of the present paper. 

The male genitalia of all species of the wideranging genus Erynnis Schrank have 

been studied and illustrated more than once (e.g. Godman & Salvin, 1879-1901; 

Hayward, 1948; Evans, 1949, 1953), but the abdominal scent organ found in the 

females of the common palaearctic species E. tages (L.) and many other species and 

described more than 60 years ago by Reverdin (1914), was further only mentioned by 

Burns (1964). Moreover, Reverdin detected the organ by accident, as he intended to 

study the male genitalia, but mistook a female for a male specimen. The aim of the 

present paper is to draw attention again to this scent organ, to give some new informa¬ 

tion and to discuss some taxonomic and phylogenetic implications. 

The scent organ concerned is located at the tergite of the seventh abdominal segment 

and occupies its anterior portion. It is not visible in resting or dead specimens, unless 

upon dissection, as it is totally covered by the tergite of the sixth segment, but Burns 

(1964) describes how a female of Erynnis propertius (Scudder et Burgess) exposed the 

organ during courtship. This observation is the main reason for speaking of a scent 

organ, apart from the fact that abdominal scent organs are by no means rare in Lepi¬ 

doptera (see, e.g., Urbahn, 1913). A histological study is needed to make sure that the 

organ has at least something to do with secretion. 

The organ is composed of numerous large, relatively nondeciduous scales, inserted 

in a rather membranous, anterior portion of the seventh abdominal tergite. The scales 

vary much in length according to the species, as do the shape and extension of the 

field of scales, see fig. 1-5. As the wall bearing the scales is rather membranous, the 

organ may seem to be intersegmental, between the sixth and seventh segments, but 

usually the distinction between the intersegmental membrane and the anterior portion 

of the seventh tergite is easily observed. The most striking development was found in 

Ephyriades areas philemon (F.), where the whole field of scales has sunk into a pouch 

with a relatively small opening to the outside (fig. 3). The species examined so far 

are listed in table 1 (except the species of the Pyrgus group, see below). 

The genus Erynnis and allies are known for the asymmetry of the male genitalia 

of many species. Reverdin (1914) was struck by the correlation between this asymmetry 

and the presence of the female scent organ, as he found the scent organ only in species 

with asymmetric male genitalia. He examined, however, only one species with sym¬ 

metric male genitalia, so his idea of correlation was rather premature. As can be seen 

from table 1, there are four exceptions to this “correlation” in the species examined 

up to now. However, there may be an indirect correlation between the asymmetry of 

the male genitalia and the place of the female scent organ. In part of the species 

examined not only the male, but also the female genitalia are asymmetric and in such 

cases the scent organ is not situated centrally on the dorsum. Clear examples are Ephy¬ 

riades areas philemon (F.) (fig. 3), in which the pouch of the scent organ is to the left 

of the dorsal rim of the tergite, i.e. to the same side as the strongest development of 

the genitalia; and Gorgythion begga pyralina (Möschler) (fig. 4), in which the female 

genitalia are strongly developed at the right side of the abdomen (largely invisible in 

the figure) and the scent organ is composed of two separate fields of scales, one 

dorsally and the other laterally at the right side (marked as a dark blotch in the figure). 
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species examined abdominal scent 

organ in female 

present (X) or 

absent (—) 

male genitalia 

symmetric (s) or 

asymmetric (a) 

examined by 1) 

Achlyodes busirus -« a J 

thraso — s R 

Grais stigmaticus —. s J 

Timochares trifasciata X a B 

Anastrus sempiternus X s J 

ulpianus —. s I 

Ebrietas anacreon X a B 

Cycloglypha tisias —. a J 

Helias phalaenoides X a J 

Chiomara asychis X a B, J, R 

Gesta gesta X a B, R 

Ephyriades areas X a J 

Erynnis tages X a B, J, R 

pelias X a B 

marloyi X a B 

montanus X a B 

icelus X a B, R 

brizo X a B, R 

Juvenalis X a B, R 

telemachus X a B 
propertius X a B, R 
meridianus X a B 
scudderi X a B 
horatius X a B, R 
tristis X a B, R 
martialis X a B, R 
pacuvius X a B, R 
zarucco X a B, R 
funeralis X a B, R 
lucilius X a B 
baptisiae X a B 
afranius X a B, R 
persius X a B, R 

Gorgythion begga X a J 
Staphylus mazans X s J 
Carrhenes canescens — s J 
Quadrus cerealis —■ s J 

Table 1. List of species of Hesperiidae examined with regard to the presence or absence 
of an abdominal scent organ in the female 

1) B = Bums (1964), J = R. de Jong, R = Reverdin (1914) 

All species examined belong to the subfamily Pyrginae. This subfamily was divided 

by Evans (1949, 1953) into a number of genus groups which are not always clearly 

defined. A major source of indistinctness is the position of the Erynnis group which 

was erected by Evans (1953) to receive 16 genera of largely Neotropical Hesperiidae. 

Only in the genus Erynnis there are species that do not occur in the Neotropical Region 

and four species of this genus are confined to the Palaearctic Region. The Palaearctic 

species were placed by Evans (1949) in the Pyrgus group, which differs from the Palaeo- 
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Fig. 1-5. Abdominal scent organ (sc) in female Hesperiidae. Tip of abdomen seen 

from the left. 1, Hellas phalaenoides phalaenoides (F.). 2, Chiomara asychis (Stoll). 

3, Ephyriades areas philemon (F.). 4, Gorgythion begga pyralina (Möschler). 5, 

Erynnis tages (L.). 
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tropical Tagiades group mainly in the position of vein 5 of the hind wing. This vein 

is oblique in the Tagiades group, nearer to vein 4 at the termen and to vein 6 at its 

origin, while it is central between veins 4 and 6 in the Pyrgus group (including the 

Palaearctic Erynnis species). In 1953, however, Evans described vein 5 of the hind wing 

as generally oblique in the nev/ly erected Erynnis group. Thus in this character the 

Erynnis group agrees with the Telemiades group which Evans considered the New 

World representative of the Tagiades group. There are more inconsistencies, which 

without previous knowledge make it usually impossible to classify a species as belonging 

to either the Telemiades or the Erynnis group. Therefore, the distinction of a Tele¬ 

miades and an Erynnis group has no practical value and on phylogenetic grounds it is 

at least disputable. Even if they constitute two evolutionary lines (what cannot be 

concluded from the data given by Evans), the distribution of the genera over the two 

groups seems to need a thorough re-examination. 

Turning again to the female scent organ the question arises how far this character 

can be used in a phylogenetic classification of the Pyrginae. All species listed in table 1 

are placed by Evans in the Erynnis group, except the last four which are members 

of the Telemiades group. This could be a further argument for a rearrangement of the 

genera or even a fusion of the two groups, as it is very unlikely that such an intricate 

character arose more than once during the evolution of the Pyrginae, and as it is not 

(yet) known in other genus groups (I examined the female genitalia of most species 

of the Pyrgus group; in other groups much work has yet to be done). There is, however, 

some reason for caution. In the male Pyrginae scent organs are far from being rare. 

The most usual types are a costal fold at the fore wing enclosing specialized scales and 

a metatibial hair tuft fitting into a metathoracic pouch. The distribution of these 

characters over the species of the Pyrginae suggests that they can easily be lost, so that 

within a genus some species have and others lack one of these (or both) characters. 

Thus, although the presence of these characters may indicate a close relationship, their 

absence does not indicate the reverse. The female scent organ may have a comparable 

scattered distribution and the use of this character in the phylogeny of the Pyrginae 

needs much care. In other words, before we can unite the Telemiades and Erynnis 

groups on the ground of the common presence of the female scent organ described 

above, we have to make acceptable that this character is an autapomorphy of both 

groups and that its absence in other groups is not due to loss. Much work still needs 

to be done in this respect, especially on New World species. Apart from this, other 

characters (e.g. wing venation) have to be checked and tested for their usefulness for 

phylogenetic considerations. For the time being, the separation of the Telemiades and 
Erynnis groups seems poorly justified. 
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New neotropical species of Pseneo (Hymenoptera, Sphecidae, Psenini) 

by 

J. P. VAN LITH 

Abstract. — The following new species are described: Psen (Pseneo) cooperi, Psen 

CPseneo) minidentatus, Psen (Pseneo) nigripes. Supplements to the earlier published key 

are also given as well as some new records. 

Soon after the preparation of my publication on neotropical species of Psen and 

Pseneo (1975, Tijdschr. Ent. 118: 1-41) I received another small but interesting con¬ 

signment of South American Psenini. They had recently been collected in Colombia 

by Mr. M. Cooper for the British Museum (Natural History), London. The study of this 

material resulted in the description of two new species of Pseneo. A third new form 

belonging to this subgenus was found in the material received from Mr. Manfrede 

A. Fritz, Buenos Aires. 

I take this opportunity to thank Mr. Colin R. Vardy of the London Museum, Mrs. 

Janice C. Scott of the Museum of Comparative Zoology, Cambridge, Massachusetts, 

and Mr. Fritz for their cooperation. 

Psen (Pseneo) cooperi sp. nov. 

Female (holotype). — Length about 11.5 mm. Black; base of flagellum reddish, palpi 

brown and yellowish-brown, tegulae reddish-brown. Fore and mid tibiae and tarsi 

reddish, hind tibiae and tarsi reddish except apex of tibiae and bases of tarsal segments. 

Veins of wings blackish-brown, stigma distinctly paler, yellowish-brown. 

Clypeus densely punctate, lower half superficially punctate, anterior margin distinctly 

tridentate. Frons finely densely punctate, interstices between punctures between ocelli 

and oculi and on vertex mostly a few times size of punctures. Third antennal segment 

about four times as long as broad at apex, segments 9-11 slightly longer than broad. 

Tempora very finely punctate. 

Pronotal corners not distinctly spicate, rectangular in frontal view. Scutum with strong 

punctures and irregular longitudinal rugae; antero-laterally and laterally finely densely 

punctate only. Scutellum shining, sparsely punctate. Enclosed area of propodeum v/ith 

mostly irregular oblique carinae, back of propodeum coarsely reticulate. Mesopleura 

and mesosternum distinctly finely punctate, interstices a few times size of punctures; 

hypo-epimeral area punctate and with oblique rugae, anterior plate of mesepisternum 

finely punctate, anterior oblique suture coarsely foveolate. 

Petiole about as long as first and second gastral tergites together, lateral groove 

distinct on anterior half only. Gaster very finely punctate. Pygidial area narrowly 

triangular, with distinct median longitudinal keel, a row of large, hairbearing punctures 

along lateral margin. 

Pubescence of face below antennae and on pronotum golden, mostly appressed. 

Pubescence of rest of body including mesosternum golden, of normal density. Petiole 

dorsally with lateral row of extremely fine punctures, each bearing a minute hair, 

ventrally with sparse long and erect hairs. 

Male unknown. 

Colombia: 1 $, holotype, Valle, Cali, 900 m, 21 Dec. 1974, M. Cooper (BM). 

This species differs from the closely related P. auriger, from Peru and Brazil, by 

the less dense golden pubescence, the more distinct longitudinal rugae of the scutum, 

the partly distinct lateral grooves of the petiole, the darker scape of antennae, and 

darker femora and petiole. 

Psen (Pseneo) minidentatus sp. nov. 

Female (holotype). — Length about 9 mm, including sting. Black; basal half of 

antennae including scape and pedicel reddish, palpi yellowish-brown. Pronotal tubercles 
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dark reddish-brown. Tegulae reddish-brown. Apices of femora, and tibiae and tarsi 

reddish, tibiae more or less darkened on outer side, tibial spurs reddish. Veins of wings 

blackish, stigma paler, yellowish-brown. 
Clypeus dull, densely punctate, anterior margin emarginate, median tooth very small. 

Frons and vertex densely punctate, frons with narrow interstices, interstices between 

ocelli and oculi and behind ocelli larger than punctures. Third antennal segment about 

four times as long as broad at apex, segments 9-11 about quadrate, segment 12 about 

ll/2 times as long as broad at base. Tempora minutely punctate. 
Pronotal corners spicate. Scutum rugoso-punctate, longitudinal rugae distinct, ir¬ 

regular. Anterior half of scutellum shining, with a few large punctures, posterior half 

longitudinally rugose. Enclosed area of propodeum shining, with regular oblique cari- 

nae, back of propodeum moderately coarsely reticulate. Mesopleura, hypo-epimeral 

area and mesosternum smooth, sparsely minutely punctate, hypo-epimeral area with 

some indistinct sculpture on upper third. Anterior plate of mesepisternum finely punc¬ 

tate, anterior oblique suture foveolate. Petiole longer than first two gastral tergites 

together, with weak lateral groove. Gaster very finely punctate. Pygidial area narrowly 

triangular, median longitudinal carina distinct only near apex, very low on base. 

Face below antennae and pronotum golden, mostly appressed pubescent, rest of body 

including mesosternum golden or brownish-golden. 

Male unknown. 

Colombia: 1 $, holotype, Putumayo, Mocoa, 7 Nov. 1974, M. Cooper (BM). 

This form seems to be very close to P. canalicus Van Lith, from Panama Canal 

Zone, which has similar clypeal median tooth, scutum, pygidial area, reddish scape and 

pale stigma, but which has a silvery pubescent face and mesosternum and finer puncta- 

tion of the vertex. It is also similar to P. aurifrons Taschenberg, from Brazil, from 

which it differs by the v/eaker punctation of the vertex, the more distinct rugae of the 

scutum and the reddish scape of the antennae, which is black in P. aurifrons. 

Psen (Pseneo) nigripes sp. nov. 

Female (holotype). — Length including sting about 9 mm, gastral segments some¬ 

what retracted. Black; palpi brown, base of flagellum reddish, tegulae yellowish-brown, 

tarsi dark brown. Veins of wings including stigma black, upper half of radial cell 
fuscate. 

Clypeus densely punctate, anterior margin distinctly tridentate. Frons densely coarsely 

punctate, no distinct shining interstices, vertex transversely striato-punctate. Tempora 

finely striate. Third antennal segment over four times as long as broad at apex, segments 

9-11 about quadrate, segment 12 about 1 ]/2 times as long as broad at base. 

Pronotal corners spicate. Scutum and scutellum entirely densely coarsely punctate, 

both also with irregular longitudinal rugae. Propodeum coarsely reticulate. Mesopleura 

and mesosternum distinctly, rather densely, punctate and with fine longitudinal striation; 

hypo-epimeral area shining with coarse oblique rugae; anterior plate of mesepisternum 

densely striate. Anterior oblique suture foveolate. Epicnemium smooth and shining. 

Petiole long, with distinct lateral groove. Gaster minutely punctate. Pygidial area 

shining, apex with short median keel, distinct hair-bearing punctures along lateral 
margin. 

Pubescence of face and pronotum golden, mostly appressed, of rest of body brownish- 

golden. Petiole dorsally with lateral row of extremely fine punctures, each with short 

fine hair; ventrally with few long erect hairs. 
Male unknown. 

Colombia: 1 $, holotype, Colombia Orient., Cundinamarca, Monterredondo (Coll. 
Fritz). 

P. nigripes is most similar to P. claviventris (Cameron), from Mexico, but has less 

shining interstices on the vertex and less distinct and less shining rugae on the scutum. 

Moreover the pubescence of P. claviventris is more silvery. Because of the coarser 

sculpture it is not likely that P. nigripes is the still unknown female of P. funicularius 

Van Lith, also from Colombia. 
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AMENDED SECTIONS OF KEY TO THE SPECIES OF NEOTROPICAL Pseneo 

9, Pronotal angles not strongly spicate. Stigma of fore wings pale yellowish- 

brown .9a. 

— Pronotal angles strongly spicate. Petiole laterally flattened or with distinct 

groove . .10. 

9a. Head, thorax except enclosed area of propodeum, and gaster in female densely 

golden pubescent, on propodeum unusually dense. Petiole in both sexes with 

rounded or flattened sides, no distinct keel or groove. In female base of antennae 

including scape, mandibles, legs including trochanters and petiole reddish. Vertex 

distinctly punctate, interstices a few times larger than punctures. Scutum with 

distinct but incomplete rugae. Anterior half of scutellum not rugose, shining 

interstices between punctures. Mesopleura indistinctly punctate. Male: petiole, 

trochanters and greater part of femora dark. Small tyloides on sixth antennal seg¬ 

ment, shining small oval tyloidea on segments 7-9. Peru, Brazil (Mato Grosso) 

.auriger Van Lith 

— Pubescence of normal density, golden. Petiole with distinct lateral groove on 

anterior half. Base of flagellum, fore and mid tibiae, tarsi, base of hind tibiae, 

hind tarsi reddish; hind tarsi somewhat darkened. Scutum more distinctly rugose. 

Scutellum shining, sparsely punctate. Mesopleura finely punctate, interstices often 

a few times size of punctures. Male unknown. Colombia . . coopen sp. nov. 

10. Stigma of fore wings yellowish-brown, paler than veins.10a. 

Stigma of fore wings brown or black, not much different from veins. Scutum 

except anterior and antero-lateral margins distinctly longitudinally striate or 

rugose ..11. 

10a. Scutum densely punctate with tendency to longitudinal striation. Anterior half of 

scutellum punctate with large interstices, posterior half rugosopunctate. Mesopleura 

finely punctate, in male on upper part also some fine striation. Hypo-epimeral area 

with coarse rugae. Vertex coarsely punctate, narrow interstices. Clypeal margin with 

distinct median tooth, somewhat smaller than lateral teeth. Median keel of pygidial 

area also distinct on base. Scape black, tibiae, tarsi, upper side and foreside of 

femora reddish. Pubescence of face and pronotum pale golden, vertex and scutum 

golden-brown, remainder of thorax including mesosternum, gaster and legs pale 

golden pubescent. Antennal segments 4-6 of male with narrow oblong, segments 

7-10 with shining black, oval tyloidea, 11th segment with small or indistinct 

tyloides. Brazil . .aurifrons (Taschenberg) 

— Longitudinal rugae of scutum more distinct. Hypo-epimeral area smooth on lower 

2/3. Vertex less strongly and less densely punctate, with distinct shining interstices. 

Clypeal margin emarginate, median tooth very small. Median keel of pygidial area 

very low on basal half. Scape, basal half of flagellum, tibiae except outer side, and 

tarsi reddish.Entire pubescence golden. Male unknown. Colombia . 

.minidentatus sp. nov. 

12. Mesopleura and mesosternum yellowish-grey or whitish pubescent. Femora and 

tibiae black or brown, at most foreside of fore and mid tibiae dark reddish- 

brown .13. 

—• Mesopleura and mesosternum distinctly golden or pale golden pubescent . . 13a. 

13a. Legs black, tarsi dark brown. Vertex densely coarsely punctate and transversely 

striate, very few shining interstices. Scutum and scutellum densely coarsely punctate 

with irregular longitudinal rugae. Mesopleura rather densely finely punctate and 

finely striate, hypo-epimeral area with strong rugae. Base of flagellum reddish, 

tarsi dark brown. Entire pubescence golden, not extraordinarily dense. Male 
unknown. Colombia...nigripes sp. nov. 

— Tibiae more or less reddish. Punctation of vertex with distinct shining interstices 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 
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NEW RECORDS 

Psen (Pseneo) longiventris (Cameron) 

Cameron, 1891, Biologia Centr.-Amer. 2: 137. 
Van Lith, 1975, Tij d sehr. Ent. 118: 23-25. 
Colombia: 1 $, Magdalena, 7 km E Santa Marta, dry tropical forest, 6 Dec. 1974, 

M. Cooper (BM). 
Psen (Pseneo) taschenbergi Van Lith 

Van Lith, 1975, Tijdschr. Ent. 118: 35-37. 
Argentina: Tucumân, 1 $, Villa Nougues, 1250 m, 5-8 Dec. 1964, 7 $, Horco Molle, 

23 Jan.-30 April 1966, 2 Nov.-23 Dec. 1967, 1 9, Raco-Tucumân, 4 Febr,. 1966, Garcia- 
Porter, 1 9, Aconquija, Mar Parque, 7 Nov. 1967, 1 $, Las Cejas, 1-21 Jan. 1968, 1 9, 
Trancas, Tacunas, 12 Nov. 1968; Salta, 1 9, Rio Pescado (Est YPF), 19-25 Nov. 1967, 
C. Porter, E. Willink, 1 9, 24 km NW Aquas Blancas, 9 May 1969, all, unless men¬ 
tioned otherwise, collected by C. C. Porter (Museum Comparative Zoology, Cambridge, 
Massachusetts). 

Brazil: Santa Catarina, 4 9, Nova Teutonia, Oct.-Nov. 1966, Aug.-Sept. 1967, 1 $, 
March 1951, Fritz Plaumann; 1 9, Santa Catarina, Serra Alta, 17 Febr. 1969, C. C. 
Porter; Sao Paulo, 1 9, Serra da Bocâina, S. J. Barreiros, 13-17 Jan. 1969, Porter, 
Garcia; Parana, 2 9 , Rincäo, 22 Febr. 1969, C. Porter, A. Garcia (Museum Compara¬ 
tive Zoology, Cambridge). 

These specimens, which v/ere all labelled as paratypes, have erroneously been omitted 
from the records in my earlier paper. 
Rotterdam 3006, Allard Piersonstr. 28C. 

IPHICLIDES PODALIRIUS L. IN 1974 IN DE AMSTERDAMSE WATERLEI¬ 
DINGDUINEN (LEP., PAPILIONIDAE). Op 19 augustus 1974 belde de heer Van 
Aartsen me op en vertelde, dat hij die middag niet minder dan drie exemplaren van 
podalirius gezien had, die op bloeiend Slangekruid vlogen dicht bij de ingang de Oase 
even ten noorden van Vogelenzang. Eén ervan had hij gevangen, dat vond hij genoeg. 
Dat was natuurlijk een wonderlijke waarneming, drie op één middag en dan nog wel 
van de tweede generatie, die in het noordelijke deel van het areaal altijd heel schaars 
is, zeker in een seizoen als 1974 was! 

Enige tijd daarna ontving ik een brief van Prof. A. Stolk te Amsterdam, die al even 
enthousiast schreef, dat hij in hetzelfde terrein, maar veel zuidelijker, op 22 juni een 
Koningspage van zo dichtbij gezien had, dat hij er zelfs een goede dia van had kunnen 
maken. De veronderstelling lag toen voor de hand, dat de drie van 19.VIII van deze 
of een andere moesten afstammen. 

Toch zal men podalirius tevergeefs in het trekverslag over 1974 zoeken. In het voor¬ 
jaar van 1975 brachten v. A. en ik namelijk een kort bezoek bij de heer Verdonk, de 
chef van het terrein. Natuurlijk kwamen de waarnemingen van podalirius ter sprake. 
Maar toen bleek, dat onze gastheer in het voorjaar van 1974 rupsen meegebracht had 
uit de Ardèche en later de vlinders in het terrein had laten vliegen. Eén van deze 
losgelaten exemplaien heeft Prof. Stolk dus gefotografeerd. Nu behoren de Zuidfranse 
vlinders tot een populatie die altijd een sterke tweede generatie voortbrengt. Het op¬ 
vallende is dat dit ook lukte in het voor hen toch weinig gunstige Nederlandse klimaat 
van 1974. 

Overigens bewijst dit verhaal wel hoe voorzichtig we moeten zijn met moderne waar¬ 
nemingen van Koningspages in Nederland. Toevallig kwamen we er dit keer achter 
hoe de vork in de steel zat, maar hoe zelden zal dat gebeuren! Eigenlijk zouden zulke 
zeldzame immigranten hier nooit losgelaten mogen worden. In elk geval moeten we 
maar hopen dat wie het toch doet dit even meldt met opgave van plaats, aantal en 
datum. — Lpk. 
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COLEOPHORA HYDROLAPATHELLA M. HERING (LEP., COLEOPHORIDAE). 

In 1921 beschreef Hering een nieuwe Coleophora waarvan hij de zakjes op Water- 

zuring in één van de Grunewaldmeren bij Berlijn verzameld had. Ook in 1932 was 

dit nog de enige vindplaats die hij van de soort kende. In 1962 verscheen echter een 

uitgebreide studie van Toll over de familie en hierin gaf deze als gebieden van voor¬ 

komen aan: West-Duitsland en Nederland. Nu is de vlinder in geen enkele Neder¬ 

landse publicatie vermeld en ik heb er ook geen spoor in de beide grote musea van 

kunnen vinden. Ik weet dan ook niet waarop Toll zijn opgave dat hydrolapathella hier 

zou voorkomen, baseert. Ik kan nauwelijks aannemen dat hij het dacht, omdat de 

soort in een Nederlands tijdschrift werd beschreven, want dan zou hij toch wel een 

zeer slechte lezer geweest moeten zijn. 

Intussen is het best mogelijk, dat de vlinder hier inderdaad voorkomt. Toll zelf 

beeldt de genitaliën af van een $ en een $ uit het Poggenpohlsmoor in Oldenburg, 

dus heel wat westelijker dan Hering’s vindplaats. Bovendien is de soort nu ook bekend 

uit Oost-Duitsland en Hongarije (Patzak, 1974). Daarom enkele gegevens over de 

biologie, ontleend aan Hering. Deze vond de zakjes het eerst in de winter van 1916. 

Toen hij over het bevroren meer liep, trof hij ze op de verdorde bladeren aan, maar 

de kweek mislukte. Ook in volgende jaren was dat het geval, tot hij ze in 1920 pas 

op 30 mei verzamelde. Na enkele dagen rondlopen sponnen de rupsen de zakjes vast 

en vanaf 15 juni verschenen de vlinders. Deze hebben een lichtgele kop en thorax, 

glanzende lichtgele voorvleugels en zwart-grijze achtervleugels. Alleen in 1916 werden 

de zakjes op de bladeren gevonden, later in hoofdzaak aan de vruchtstengels of tussen 

de vruchten. Ze zijn buisvormig, driekleppig, rood-bruin met lichter geel-bruin anaal- 

einde. Hering vond ze uitsluitend op planten die midden in het water (in het moeras?) 

stonden. En nu maar afwachten, welke ijverige zoeker ze in Nederland ontdekt! 
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Deze publicatie is een herdruk van een artikel dat in 1960 als speciaal supplement 

no. 6 van het Journal of the East African Natural History Society verscheen en dat 

reeds lang uitverkocht is. 

Uit Oost-Afrika zijn 43 tot de Papilionidae behorende soorten bekend, verdeeld over 

de genera Papilio en Graphium. Alle in Kenya, Uganda en Tanganyika aangetroffen 

soorten, in totaal 41, zijn afgebeeld in uitstekende zwart-wit tekeningen. De tekst geeft 

een korte, maar duidelijke beschrijving, eventueel ook van de ondersoorten (waarvan 

diverse afgebeeld zijn), plus de bekende vindplaatsen. De Papilionidae, die niet in de 

drie genoemde landen voorkomen, maar wel in de rest van Afrika, worden alleen 

op hun plaats in het systeem vermeld. 

Voor degenen die zich interesseren voor deze fraaie Afrikaanse vlinders, is het een 

handige, niet dure en bovendien keurig verzorgde uitgave. — Lpk. 

About the identity of Biosteres (Biosteres) impressus (Wesmael) (Braconidae, 

Opiinae) 

by 

C. VAN ACHTERBERG 

(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, Netherlands) 

Because only males are known of the common species Biosteres (Biosteres) impressus 

(Wesmael, 1835), from a biological point of view this species is rather enigmatic. As 

pointed out by Fischer (1972: 522) impressus is characterized by the less sclerotized and 

brownish 3rd-6th metasomal tergites, which become impressed in dried specimens. A 

few years ago a clue was found because at Waarder (Z-H) after several years of 

continuous trapping I captured only females of Biosteres (B.) carbonarius (Nees, 1834) 

and only males of B. (B.) impressus (Wesmael, 1835) (see fig. 1). 

The suspected synonymy with carbonarius became certain after the examination of 

a male and a female reared from Pegomya nigritarsis Zett. in Rumex obtusifolius (L.). 

The certainly conspecific male has the tergites mentioned impressed, brownish and 

belongs to impressus but the female belongs to carbonarius. Therefore the less sclerot¬ 

ized tergites of the metasoma seems to be a sex-linked character of most of the males 

of carbonarius and impressus becomes a synonym of the former species. 
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FIG.l NUMBER OF SPECIMENS COLLECTED DUR ING 1970-72. A = ASPEREN (Z-HJ 
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CONTRIBUTIE BETALING. Omtrent de jaarwisseling zullen alle in Nederland 

wonende leden een accept-girokaart toegezonden krijgen. U wordt dringend gevraagd 

Uw contributie met gebruik making van deze kaart over te schrijven. Aan leden die 

betaalden door middel van een automatische overschrijving wordt gevraagd deze in 

te trekken en eveneens van de acceptkaart gebruik te maken. — De penningmeester. 

INTRODUCTION TO INSECT PEST MANAGEMENT. Edited by Robert L. Met¬ 

calf & William H. Luckmann, 1975. pp xiv, 587, vele figuren en tabellen, uitgebreide 

literatuurlijsten en index. Wiley Interscience (John Wiley & Sons), New York, London. 

ISBN 0-471-59855-0. Prijs (gebonden) niet vermeld. 

Insect pest management is insektenbestrijding vanuit een oecologische gezichtshoek. 

Gewapend met een uitgebreide kennis omtrent oecologische principes in het algemeen, 

en van de specifieke oecologische factoren die bij een bepaalde plaag een essentiële rol 

spelen, tracht men te komen tot een geïntegreerd bestrijdingsprogramma van biologi¬ 

sche, cultuurtechnische en chemische maatregelen. Uitvloeisel van de oecologische visie 

op de bestrijding van Insektenplagen is, dat de getroffen maatregelen „milieuvriendelijk” 

moeten zijn, maar toch economisch realistisch. Voorwaarde voor de toepasbaarheid van 

de methode is de bereidheid bij kweker (en klant) om een geringe beschadiging van 

het product toch nog te accepteren. Dit eist een her-orientatie van producent en con¬ 

sument, en het boek dat ter recensie ligt is dan ook, naast een inleiding tot de algemene 

oecologie en de algemene methoden van pest management, duidelijk ook een enthou¬ 

siast geschreven manifest om de noodzaak van een nieuwe aanpak in de insektenbestrij¬ 
ding te bepleiten. 

Het boek is elementair van opzet en gemakkelijk leesbaar en geeft een uitstekend 

overzicht over de toegepaste oecologie. Veel gebruik is gemaakt van uitvoerig gedocu¬ 

menteerde case histories. De laatste hoofdstukken behandelen aspecten van pest ma¬ 

nagement in enige belangrijke cultures, de bosbouw en in de medisch- hygiënische 
sector. — W. N. Ellis. 
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Kweekproef met Clostera curtula L. (Lep., Notodontidae) 

door 

I. A. KAIJADOE 

In de jaren 1964 en 1965 experimenteerde ik met een kweek van Clostera anachoreta 

Den. & Schiff. De beschrijving hiervan is te vinden in de Ent. Ber., Amst. 27: 209 en 
volgende. 

In 1970 was ik zo gelukkig een soortgelijke proef te kunnen opzetten met een ver¬ 
wante soort, Clostera curtula L., die ongeveer dezelfde verspreiding heeft. Ik kreeg de 
beschikking over een tweetal 9 9, welke in Nieuw-Vennep op 26 mei van dat jaar op 
licht werden gevangen. De diertjes, waarvan ik verder aanneem dat ze uit overwinterde 
poppen zijn gekomen, begonnen vrijwel onmiddellijk met de ei-afzetting en al op 4 juni 
werden de eerste rupsen geboren. Als voedsel werd aanvankelijk wilgeblad gegeven, 
terwijl in een later stadium op populiereblad werd overgegaan. Eind juni begonnen de 
rupsen te verpoppen en vanaf 8 juli kwamen de vlinders in aantal uit. Terstond werden 
er copula’s gevormd en de volgende dagen begon de afzetting van zeer veel eieren. 
Tegelijkertijd waren er echter nog rupsen van de voorgaande generatie voorhanden, 
waarvan de vlinders tot eind juli bleven verschijnen. De genoemde eieren begonnen 
omstreeks 20 juli massaal uit te komen en het gros van de rupsen hiervan bereikte 
omstreeks 25 augustus het popstadium. Op 31 augustus begonnen de eerste vlinders 
van deze tweede generatie uit te komen en het ontpoppen bereikte omstreeks 8 septem¬ 
ber een hoogtepunt. 

De rupsen van de derde generatie verschenen omstreeks half september en vóór 
begin november was een groot gedeelte van deze rupsen verpopt. De vlinders kwamen 
voornamelijk van 6-12 november uit met het gebruikelijke gevolg: copula’s en eieren. 
Voor de rupsen van deze F4 generatie was echter geen voedsel meer te verkrijgen. Een 
aantal rupsen van de derde generatie was toen echter nog halfwas, terwijl er ook nog 
vlinders van de tweede generatie uitkwamen. 

Gedurende de dan volgende winter bleven de vlinders regelmatig uitkomen en het 
zag er even naar uit, dat de kweek zou doodlopen. In april 1971 kwamen er echter 
nog vlinders uit, die eieren afzetten. De rupsen waren evenwel merendeels niet sterk en 
gingen voornamelijk door gebrek aan geschikt voedsel te gronde. In de derde week van 
april kwam er gelukkig nog een legsel uit dat een beter resultaat gaf en bruikbare 
kweekdieren leverde. Deze eerste generatie ontpopte begin juni en met de nakomelingen 
hiervan was dit eind juli het geval. De vlinders van de derde generatie kwamen half 
september uit en in de eerste week van oktober verschenen de rupsen van de vierde 
generatie, die echter weinig levenskrachtig bleken te zijn en het niet tot de pop brachten. 
Tezelfder tijd lag er nog een groot aantal poppen van de derde generatie. 

Wat het seizoen tevoren al gedreigd had gebeurde nu: alle poppen kwamen gedurende 
de winter uit en de kweekpopulatie stierf uit door gebrek aan voedsel. 

OPMERKINGEN 

Opvallend is de verregaande overeenkomst met de resultaten van de eerder genoemde 
kweek met anachoreta, hoewel er minder elan ten toon werd gespreid. In het tweede 
jaar traden er in de ontwikkeling een merkbare vertraging en verzwakking in. C. 
anachoreta was duidelijk taaier en levenskrachtiger. 

Ook bij curtula overlapten de generaties elkaar gedeeltelijk, hoewel niet zo uitge¬ 
sproken. Er was nogal wat variabiliteit in kleur; deze schommelde tussen grijsbruin en 
vosbruin. Laatstgenoemde tint kwam vooral bij wijfjes voor. Voorts waren er dieren, 
die vrij vaag, en andere, die uitgesproken bont waren getekend. Ik kon helaas niet 
nagaan of de bonte dieren afkomstig waren van overliggende poppen, zoals dit bij 
anachoreta meermalen het geval was. 

Verwisseling van bladsoorten (wilg en populier) leverde geen bezwaren op. Wel 
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werd het blad van populieren van de Yeluwe minder graag geaccepteerd. Ook bij deze 
kweek bleek het noodzakelijk een groot aantal rupsen in vrijheid te stellen, daar de 
bevolkingsaanwas te omvangrijk werd om verzorgd te kunnen worden. Enkele honder¬ 
den werden er losgelaten, deels op wilg, deels op populieren. Hierbij kwam duidelijk 
tot uiting, dat de dieren instinctmatig het hoogst mogelijke punt zoeken en „vanzelf” 
langs de stammen naar boven kruipen. Ik nam waar, dat zij hierbij soms werden aan¬ 
gevallen door spinnen van een mij onbekende soort, die hun vloerwebben op de stam¬ 
men hadden aangebracht en hun schuilplaats hadden in de spleten van de schors. 

Het mechanisme van de winterdiapauze was kennelijk veel sterker ontregeld dan bij 
anachoreta, zodat uiteindelijk geen enkele vlinder met het uitkomen wachtte tot het 
voorjaar. Naar het voorkomt is bij de onderwerpelijke soorten een winterdiapauze geen 
vastliggende factor bij de ontwikkeling. 

Ik hoop nog eens in de gelegenheid te komen ook een proef te nemen met de derde 
inheemse soort van het genus: Clostera pigra Hfn. Hierdoor zou een interessant over¬ 
zicht worden verkregen. 

Wat andere Notodontiden betreft nog het volgende. Een in 1966 gedane kweek met 
het Kroonvogeltje, Ptilodon capucina L., vertoonde een meer gewoon beeld. De rupsen 
van een op 10 juni gevangen $ kwamen vlot uit en groeiden gelijkmatig op. Omstreeks 
25 juli waren zij allemaal verpopt en in de eerste helft van augustus kwamen de vlin¬ 
ders uit. Ook hiervan konden rupsen worden verkregen (met de copulaties ging het 
overigens minder gemakkelijk), waarvan er één op 1 november de vlinder leverde van 
wat waarschijnlijk wel een derde generatie is geweest. De rest van de poppen bleef 
normaal tot het volgende voorjaar liggen. 

Gezien de kweekresultaten kan men zich afvragen of er bij anachoreta en curtula 

wellicht ook in de vrije natuur sprake is van verschillende door elkaar lopende gene¬ 
raties (cf. Lempke, Cat. Ned. Macrolep. 2: (111), 1937). De kweekproeven hebben wel¬ 
iswaar geheel binnenshuis plaats gevonden, maar het valt moeilijk aan te nemen, dat 
het met de voortplanting buiten anders zou zijn gesteld. De beschikbare gegevens zijn 
overigens nog niet voldoende om een definitieve conclusie te kunnen trekken en voor¬ 
eerst zijn er nog meer kweken nodig om hieromtrent uitsluitsel te verkrijgen. 

SUMMARY 

Report on a breeding experiment with Clostera curtula L. From two $ $ caught in 
1970 four generations were bred in the same year and also in 1971. A number of the 
moths had distinctly variegated forewings. There is a remarkable similarity with a 
breeding of Clostera anachoreta Den. & Schiff. {Ent. Ber., Amst., 27: 209-213). 
Oegstgeest, Regentesselaan 16. 

INTERSEXUALITY IN THE ANIMAL KINGDOM; edited by R. Reinboth, 1975. 
pp. xvi, 449, 221 figs. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, ISBN 3-540- 
07118-0. Prijs (gebonden) DM. 97.—. 

Intersexualiteit, het „aanwezig zijn van zowel mannelijke als vrouwelijke, ofwel van 
intermediaire, eigenschappen in één enkel individu” treedt in de meeste diergroepen 
slechts pathologisch op. Juist daardoor kan een studie naar de intersexualiteit inzicht 
geven in het mechanisme van de sexuele differentiatie. In 1974 werd te Mainz een sym¬ 
posium over dit onderwerp gehouden. De 39 voordrachten vormen het te bespreken 
boek; ongeveer de helft handelt over vertebraten, en slechts drie behandelen een ento¬ 
mologisch probleem. Er is een bijdrage van W. Wülker over intersexualiteit en castratie 
bij insekten onder invloed van parasitering {Gastromermis in Chironomus en Mermis 

in Schistocerca), een bijdrage van M. Royer over hermafroditisme bij insekten, toege¬ 
spitst op de schildluis Icerya, en een van G. C. Mosbacher over celdifferentiatie (o.m. 
vleugelschubben) bij verschillende typen intersexen van Lymantria dispar. Het boek is 
zijn geld waard, maar zal door de heterogene inhoud wel tot instituutsbibliotheken be¬ 
perkt blijven. — W. N. Ellis. 
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Cucullia arthemisiae (Hufnagel), in Nederland gevangen (Lep., Noctuidae) 

door 

B. J. LEMPKE 

In de collectie van wijlen de heer J. R. Caron trof ik bij zijn serie buitenlandse 
exemplaren van Cucullia arthmisiae ook één aan met het etiket Utrecht, juni 1949. 
Het was daar gevangen door de heer G. A. S. Machery, wiens materiaal later in het 
bezit van Caron gekomen is. Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn de etiketten van 
Machery betrouwbaar. Zijn buitenlandse exemplaren zijn alle als zodanig geëtiketteerd. 
Overigens is de vangst niet zo vreemd als op het eerste gezicht lijkt, zeker niet in de 
goede jaren die we toen meemaakten. De soort is bekend van Finland, Zweden, op 

Cucullia arthemisiae (Hufnagel), $ , X 1 Foto J. Huisenga 

veel plaatsen in Denemarken en in Noord-Duitsland. In de omgeving van Hamburg en 
Bremen is de rups soms zeer talrijk op Artemisia campestris. In België is in 1947 een 
exemplaar te Aye in het noordwesten van de provincie Luxemburg aangetroffen. Ook 
uit Engeland zijn enkele vangsten bekend. Blijkbaar komt de vlinder soms tot op grote 
afstand van zijn normale areaal voor, wat voor een goede vlieger ook weer niet zo 
verwonderlijk is. 

De vlinder heeft de grootte van C. absinthii (L.), maar heeft minder bonte voor¬ 
vleugels. 

SUMMARY 

A specimen of Cucullia arthemisiae (Hufnagel) was found in the collection of the 
late Mr. J. R. Caron. It was taken at Utrecht in 1949. So far it is the first and only 
One known from the Netherlands. 

Amsterdam 1010, Oude IJsselstraat 12=111. 

PHYTOMETRA VIRIDARIA CLERCK (LEP., NOCTUIDAE) OP POLYGALA 
SERPYLLIFOLIA. Als voedselplant van Phytometra viridaria wordt in de literatuur 
Poly gala vulgaris L. opgegeven. Volgens Lempke (Cat. Ned. Lep, Suppl. 13: (940), 
1966) zou verder op een enkele Zuidlimburgse vindplaats Polygala comosa Schkuhr 
als voedselplant in aanmerking komen. 

Op de Brunsummerheide trof ik echter een flinke populatie van de soort aan in een 
vochtig gebied, waar uitsluitend Polygala serpyllifolia Hose — in behoorlijke hoeveel¬ 
heid — voorkomt. Alle drie inheemse Polygala-soortzn kunnen dus blijkbaar als voed¬ 
selplant dienen voor dit uiltje. 
F. Cupedo, Laathofstraat 33, Beek (L.). 
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Een kweek van Nudaria mundana L. (Lep,, Arctiidae) 

door 

SIEM DE BOER 

Al vele jaren was het bekend, dat ten zuidoosten van Schellinkhout tussen de met 
mos en korstmos begroeide keien aan de buitenkant van de IJsselmeerdijk kleine 
groenachtige harige rupsjes voorkwamen. Verscheidene keren had ik al geprobeerd ze 
thuis uit te kweken, maar omdat het ter plaatse niet te controleren was, waarop de 
rupsjes leefden, mislukte dit steeds. Dat het moseters waren, was wel duidelijk en dat 
ze in de buurt hoorden van het geslacht Eilema leek ook wel zeker. , 

In april 1975 verzamelde ik een achttal rupsjes en nam tevens wat kleine met mos 
begroeide stenen mee naar huis. Deze plaatste ik met de rupsjes in een wijdmondige 
fles. Na enkele dagen haalde ik nog wat met mos en korstmos begroeide schors van 

Foto’s Willem Bragmans. 

Nudaria mundana L., Schellinkhout, 12 juni en volgroeide rups op bemoste steen, 26 
april, beide X 2. 
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iepen en plaatste dit ook in de fles. Het geheel bevochtigde ik af en toe. 
Op 1 juni 1975 verpopte het eerste rupsje aan de zijkant van de pot in een door¬ 

schijnend spinsel met de kop naar beneden. Op 12 juni kwam deze pop al uit, een $ 

van Nudaria mundana L. Dit was het dier waarop ik hoopte, omdat de rups op de 
afbeelding in Ter Haar leek. Op 19 juni verpopte weer een rupsje dat na enkele dagen 
verkleurde en later dood bleek te zijn. Op 25 juni verpopte een derde rupsje dat op 
10 juli uitkwam, nu een $. 

Van de rest van de rupsjes kwam niets meer terecht. Het resultaat was niet gewel¬ 
dig, maar het bewijs is in elk geval geleverd dat deze zeldzame vlinder toch nog in 
de kop van Noord-Holland in een mooie kolonie voorkomt. 

SUMMARY 

An account is given of the rearing of Nudaria mundana L. Caterpillars were found 
on stones overgrown with mosses and lichens at the waterside of the Ijsselmeer dike 
near Schellinkhout (prov. of North-Holland). Caterpillars collected in April, thrived 
on mosses and lichens, pupated in the course of June and emerged about two weeks 
later. 

Oosthuizen, Bredehoff 22. 
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De Nederlandse Invertebraten data bank 

door 

C. F. DE STOPPELAAR 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

In entomologische en malacologische kringen is reeds veel gesproken over een Ne¬ 
derlandse deelname aan de European Invertebrate Survey (E.I.S.). Ook zijn in dit blad 
reeds twee artikelen verschenen over de kartering van evertebraten volgens dit Engels- 
Belgische systeem. In deze artikelen werd uiteengezet hoe men grote hoeveelheden 
informatie met behulp van een computer kan verwerken en voorts werden enige resul¬ 
taten gegeven van deze werkwijze bij de bestudering van de verspreiding van Carabidae 
(Turin, 1974a, b). 

Inmiddels is een meer algemene opzet in de vorm van een werkgroep een feit ge¬ 
worden. Hierin hebben zowel entomologen als malacologen zitting. De bedoeling is 
thans om een data-bank te vormen, waarin zoveel mogelijk gegevens van in Nederland 
voorkomende evertebraten worden opgeslagen. Uit dit gegevensbestand kunnen o.a. ver- 
spreidingskaarten worden gemaakt, hoewel er de nadruk op gelegd moet worden dat 
méér dan alleen verspreidingsgegevens opgenomen kunnen worden. Ieder, die daarvoor 
belangstelling heeft, zal gegevens uit de databank kunnen opvragen. De opzet van dit 
geautomatiseerde systeem is om thans vaak moeilijk bereikbare gegevens (veelal opge¬ 
slagen in particuliere collecties) gemakkelijker toegankelijk te maken. 

Wat is er tot nu toe gedaan? Er is computertijd gereserveerd op het Centraal Reken¬ 
instituut te Leiden. Een programmeur (de heer J. Snoek) en de ponsafdeling van het 
Rekeninstituut zijn bereid de gegevens te verwerken. De gegevens zullen de computer 
worden ingevoerd op zg. 80-koloms ponskaarten, op zo een ponskaart kan informatie 
in codevorm worden genoteerd in een bepaalde volgorde (Format). Over deze indeling 
van de ponskaart is overeenstemming bereikt; er is plaats ingeruimd voor de volgendb 
gegevens: 
1 — Groepnummer. Iedere groep (taxonomische eenheid, zoals orde, familie) krijgt 

een volgnummer. 
2 — Soortnaam en soortnummer. 
3 — Matrixnummer. Dit is het nummer van het hok waarin het dier werd gevangen, 

met een nauwkeurigheid van 1 X 1, 5 X 5 of 10 X 10 km. 
De hokken zijn over de kaart van Nederland getekend op basis van de Universal 
Transverse Mercator (U.T.M.) projectie. In het oorspronkelijke E.I.S.-systeem werdep 
deze hokken gecodeerd door twee letters en enige cijfers, doch in het Nederlands^ 
systeem is deze codering vereenvoudigd tot 2 X 3 cijfers, op dezelfde wijze als bij de 
gebruikelijke stafkaartenindeling (het „rechte” of „nationale” grid). 
4 —- Naam van de vindplaats 
5 — Datum 
6 —- Oecocode. Als belangrijkste uitbreiding t.o.v. het E.I.S.-systeem is een zg. oeco- 

code ontworpen. Dit is een (grove) omschrijving van de vindplaats. 
Bovenstaande informatie kan worden gecodeerd in de eerste 50 kolommen van de 

80-koloms ponskaart. Er zijn dus nog 30 kolommen over, waarin meer specifieke, van 
groep tot groep verschillende, informatie kan worden vastgelegd. Men denke hierbij 
aan: nummer van verzamelaar en/of determinator, nummer van collectie, bronvermel¬ 
ding, wijze van vangen, uitbreiding van de oecocode met gespecialiseerde gegevens, etc. 

Wat gebeurt er op dit moment? De resultaten van het onderzoek naar de verspreiding 
van de Carabidae in Nederland door het Instituut voor Oecologisch Onderzoek in 
Arnhem worden binnen afzienbare tijd gepubliceerd. In Enschede is de werkgroep 
Staphylinidae hard bezig om collecties door te werken. De Malacologische Vereniging 
heeft een karteringswerkgroep opgericht, die inmiddels het format van de laatste 30 
kolommen heeft vastgelegd, en een nieuwe soortenlijst van de Nederlandse slakken 
heeft gemaakt en van nummers voorzien. Binnen de werkgroep van de Nederlandse 
Invertebraten DATA Bank wordt op dit moment gewerkt aan een handleiding waarin 
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o.a. een, atlasje van Nederland op schaal 1 : 250.000 voorzien van het U.T.M.-grid, 
en een vindplaatsenlijst met matrixnummers zullen worden opgenomen. 

Binnen de Nederlandse Entomologische Vereniging zal zo snel mogelijk een gesprek 
op gang moeten komen met specialisten uit zoveel mogelijk insektenorden, om ook 
daar over de werkwijze en de ponskaartmdeling (laatste 30 kolommen) te praten en op 
korte termijn een beslissing te nemen. We zullen stellig niet teleurgesteld worden in 
onze opvatting dat voor een aantal insektengroepen dan al spoedig enthousiaste groepen 
van medewerkers zullen ontstaan met als direkt gevolg een duidelijke impuls voor de 
Nederlandse faunistiek (en voor de Nederlandse Entomologische Vereniging). Op de 
komende vergaderingen in het winterseizoen zult u er meer van horen. 

Een ieder, die serieus belangstelling heeft om aan dit project mee te werken kan 
zich in verbinding stellen met: 
H Turin, Weverstraat 60, Qosterbeek, tel. 085-332190 (Carabidae) 
A. W. Janssen, Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie, Hooglandse Kerkgracht 17, 

Leiden, tel. 071-124741 (Molluscen) 
P. J. van Helsdingen, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Raamsteeg 2, Leiden, 

tel. 071-143844 
J. Snoek, Centraal Rekeninstituut, Wassenaarseweg 80, Leiden, tel. 071-148333, toestel 

5065 
C. F. de Stoppelaar, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden (na 1 januari 1976). 
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INSECT BIOCHEMISTRY AND FUNCTION (D. J. Candy & B. A. Kilby, Eds.). 
Chapman and Hall, Londen, 314 pp, prijs £ 8.50. 

Dit boek bevat een viertal overzichtsartikelen over enkele facetten van de biochemie 
van Insekten geschreven door bekende biochemici. De eerste twee artikelen behandelen 
de biochemische aspekten van het vliegen van insekten. In het eerste artikel, dat door 
B. Sacktor is geschreven, wordt het energieverbruik van de vliegspieren besproken, 
terwijl in het tweede artikel, dat van de hand is van E. Bailey, de energietoevoer naar 
de vliegspieren wordt behandeld. Het derde en vierde artikel behandelen geheel andere 
onderwerpen: D. G. Cochran geeft een overzicht van de excretiemechanismen van 
insekten, terwijl het boek besloten wordt met een uitgebreide bespreking van de prik 
keloverdracht bij de synapsis door G. G. Lunt. 

De kwaliteit van de artikelen is gedegen en de onderwerpen worden uitputtend be¬ 
handeld. Toch is men geneigd een vraagteken te plaatsen bij dit type boeken. De titel 
„Insect Biochemistry and Function” suggereert een overzicht van de gehele biochemie 
van de insekten en niet van enkele onderdelen daarvan. De keuze van de behandelde 
onderwerpen werd, blijkens het voorwoord, vooral bepaald door de behoefte aan een 
overzicht van een bepaald terrein van de biochemie van het insekt. Gezien de inhoud 
van het boek kan men zich afvragen of een titel zoals ,Aspects of Insects Biochemistry’ 
niet juister zou zijn en of de artikelen niet beter geplaatst hadden kunnen worden in 
een serie zoals de Advances in Insect Physiology of in The Annual Review of Ento¬ 
mology, dan in een ééndelig zelfstandig werk. — L. P. S. van der Geest. 
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In memoriam Prof. Dr. Hermann Priesner 

door 

W. P. MANTEL 
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen, Nederland 

Op 11 augustus 1974 overleed Prof. Dr. Hermann Priesner toch nog vrij plotseling 
op 82-jarige leeftijd. Zijn heengaan betekent een groot verlies voor de wetenschap, 
maar in het bijzonder voor de thysanopterologen. 

Hermann Priesner, geboren op 19 november 1891 te Linz an der Donau (Oosten¬ 
rijk), doorliep aldaar de lagere school en het Staatsgymnasium. Van 1910-1915 stu¬ 
deerde hij aan de Universiteit van Graz. Daar kreeg zijn voorliefde voor de entomo¬ 
logie, en in het bijzonder die voor de tripsen, gestalte. Na de eerste wereldoorlog 
werd Priesner benoemd tot leraar aan de Staatsrealschule te Linz (Staats H.B.S., 3- 
jarige cursus). Zijn vrije tijd werd toen grotendeels aan de tripsen gewijd, hetgeen in 
ongeveer tien jaar leidde tot 60 publicaties en een handboek v/aarin alle tot dan 
bekende Europese tripsen uitvoerig beschreven werden (1928). 

In 1928 vertrok Priesner naar Cairo, waar hij benoemd werd tot hoofd van de 
entomologische afdeling van het Ministerie van Landbouw. Daar ontdekte hij een 
geheel andere fauna, en doordat hij in de gelegenheid gesteld werd om enkele grote 
reizen te maken, leidde dit tot een goede inventarisatie van vooral de tripsenfauna 
van het Midden Oosten. 

Na een interneringsperiode in de tweede wereldoorlog werd Priesner verbonden 
aan de Bundesrealschule te Linz. Die periode duurde slechts kort, want in 1948 ver¬ 
trok hij opnieuw naar Cairo als gevolg van zijn benoeming tot expert in de entomo¬ 
logie aan genoemd ministerie. Bovendien was hij van 1951-1958 gasthoogleraar aan 
de universiteiten van Giza en Heliopolis (Egypte). In 1957 volgde zijn pensionering 
en het jaar daarop keerde hij voorgoed naar zijn geliefd Linz terug. Daar zette hij zijn 
arbeid onvermoeibaar voort. 

Priesner publiceerde in totaal 213 artikelen, waarvan 163 over tripsen; zij munten 
uit door grote nauwkeurigheid, goede stijl en duidelijke illustraties. Belangstellenden 
kunnen de volledige bibliografie raadplegen in zur Strassen, 1975. Hier worden slechts 
de belangrijkste algemene werken genoemd. De collectie tripsen blijft voor verder 
onderzoek toegankelijk en wordt opgesteld in het Forschungsinstitut und Natur- 
Museum Senckenberg te Frankfurt am Main (W. Duitsland). 

Hoewel de tripsen zijn grootste voorliefde hadden, heeft Priesner ook ruime aan¬ 
dacht besteed aan andere insekten, zoals blijkt uit studies over Pompilidae en een 
gedegen publicatie over het bijengeslacht Anthophora in Egypte, waarin ettelijke eer¬ 
der benoemde soorten opnieuw beschreven zijn (1957). 

Door zijn combinatie van enthousiasme en werkkracht was Priesner een vraagbaak 
voor velen. Van vele buitenlandse wetenschappelijke instellingen was hij correspon¬ 
derend lid; van de Société Entomologique d’Egypte was hij erelid. 
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A surprising new addition to the Dutch fauna of Microlepidoptera 
(Oecophoridae) 

by 

A. DIAKONOFF 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

Some time ago the promising collector of Dutch Microlepidoptera, Dr. A. Cox, 
caught near Eiden, a small village in the eastern Dutch province of Gelderland, a 
single male specimen of a small species of elegant, rather striking appearance: black, 
with large pale yellow spots (Fig. 1). It slightly resembled Gelechia tesella Hübner, but 
closer study and dissection of the genitalia soon revealed that the insect was an oeco- 
phorid. I did not succeed, however, in identifying it any further, in spite of the very 
kind help of several colleagues all over Europe and even overseas. I am greatly in¬ 
debted for this help to: H. G. Amsel, Karlsruhe Museum; J. D. Bradley, Common- 

Fig. 1. Eratophyes aleatrix gen. et spec, nov., $ . 

wealth Institute of Entomology, London; L. Gozmany, Budapest Museum; H. J. Hanne- 
mann, Berlin Museum; R. W. Hodges, National Museum of Natural History, Washing¬ 
ton, D.C.; F. Kasy, Vienna Museum; J. Klimesch, Linz a. Donau, and D. Povolny, Brno. 

To Mr. J. Huisinga of Amsterdam I am obliged for the nice photograph of the speci¬ 
men. 

Arriving to the conclusion that our oecophorid must be a new species and also must 
belong to a new genus, I have overcome my surprise and am describing both below, 
hoping that further collecting may provide more material of this enigmatic species and 
also, that we are dealing with a true new member of the Netherlands fauna, rather than 
an incidental import. However, also this is not at all unlikely, as the species shows 
certain features in common with some Oecophoridae from the Tropics of southern Asia. 

Eratophyes gen. nov. 

Head (Fig. 2), with long, closely appressed scales, slightly spreading on vertex. Ocellus 
posterior, partly concealed. Proboscis developed, scaled towards base. Antenna almost 
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Fig. 2. Eratophyes aleatrix gen. et spec, nov., genitalia, 5 • 
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74, biciliate in male, ciliations over 1, scape slightly flattened, without pecten. Labial 
palpus long, recurved, ascending, median segment by far exceeding top of vertex, 
spindle-shaped, with closely appressed scales, terminal segment V5 of median, acute. 
Thorax smooth. Posterior tibia with long, fine, loosely appressed hair-scales above, 
with shorter hairs beneath. 

Fore wing (Fig. 2), broadly lanceolate, apex pointed. Vein 2 from before angle, 
3 from angle, 7 and 8 stalked, approximated, 7 to costa above apex, 10 from upper 
angle of cell, 11 from well before middle. 

Hind wing (Fig. 2), semioval, pointed, 73 width of fore wing, cilia 1. Vein 2 from 
well before angle, 3 and 4 short-stalked from angle, 5 subparallel, submedian, 6 and 
7 separate and parallel. 

Male genitalia (Fig. 2). Tegumen truncate-triangular, rather broad. Uncus moderate, 
pointed. Vinculum, a large bow. Gnathos strong, with slender curved arms and a 
robust pending body, ending in a strong fork. Valva short, rounded, costa shaped as a 
Iaterad-directed horizontal process; sacculus rounded, its apex, a triangular, inwards- 
folded rigid flap. Aedeagus curved, rather long, with a moderately dilated base, top 
rounded, vesica large granulate-scobinate; cornuti absent. 

Female unknown. 
Type species, Eratophyes aleatrix spec. nov. 
The genus is closely allied with and probably an off-shoot of Borkhausenia Hübner, 

with which it has the neuration in common. But the genitalia are so aberrant from 
those of any Holarctic species known, that I prefer to assign the species to a new genus. 

Eratophyes aleatrix spec. nov. 

$ 14 mm (Fig. 1). Head white, suffused with pale yellow. Antenna black, white- 
banded on upper surface, ciliations over 1, white. Palpus black. Proboscis white. Thorax 
black, tegula pale yellow, convex anteriorly, shoulder black. Abdomen light glossy 
grey. Legs black with white bands, posterior leg light bronze-fuscous with a white upper 
edge and top of femur, a latero-median spot and top of tibia and apical half of tarsus. 

Fore wing rather broadly lanceolate, broadest in middle, costa curved at ends, almost 
straight in middle, apex obtuse, termen convex, strongly oblique. Deep purplish-black 
with a silky gloss, markings well defined, pale yellow, narrowly edged, with more glossy 
pure white, except along edges of wing. A large transverse blotch at V4, gradually 
dilated downwards, anterior edge moderately inwards-oblique, posterior more oblique, 
rather prominent and gently rounded on fold; two rounded, subquadrate large costal 
spots, in middle and at 74, respectively, gently narrowed downwards and rather truncate 
below; a rounded-rhomboidal, slightly smaller spot on end of dorsum, opposite costal 
spots, but shifted slightly closer to the posterior one, rather pointed above rectangularly, 
above dorsum anteriorly and above this level, posteriorly. Cilia blackish-purple, with 
an apical white line, narrow around apex, dilated along termen. 

Hind wing narrowly semioval, pointed, 7S width of fore wing, cilia in tornus as long 
as the wing is broad; glossy grey, becoming grey-fuscous posteriorly, gradually strewn 
with darker grey (posterior halves of scales). Cilia lighter, glossy fuscous. 

Male genitalia, as described with the genus above (Fig. 2). 
The Netherlands, Province of Gelderland, Eiden (south of Arnhem), caught along a 

road, 5.V.1973 (A. Cox), holotype, $, genitalia slide 9405. In Dr. Cox’s collection. 
The gaudy markings of the new species suggested the name: aleatrix (Latin) = player 

of dice. It rather resembles Schiffermuelleria augustella Hübner. 

WIJZIGING TELEFOONNUMMER SECRETARIAAT. Het telefoonnummer van 
het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden en dus ook van het secretariaat 
is gewijzigd in 071 -14 38 44. 
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Cremastochilodius tristis, a new Scarabaeoid genus and species from Brazil 

by 

J. KRIKKEN 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

ABSTRACT 

Cremastochilodius tristis gen. nov., sp. nov. (Brazil) is described and illustrated. It is 
placed near Callosides Howden in the Hybosoridae. 

In 1971 Howden published the description of a peculiar prognathous scarab, Callo¬ 

sides campbelli, which he referred to the Hybosorinae and compared with Anaides 

Westwood; Howden also commented on the somewhat doubtful accommodation of 
both genera in the aforesaid subfamily. In this paper I describe a Brazilian specimen 
allied with, though yet generically distinct from, Callosides Howden. 

Genus Cremastochilodius nov. 

Generic diagnosis. — General surface of head convex, deflexed, with set of elevations 
(fig. 1); head completely reflexable. Dorsally visible portion of eyes small. Mandibles 
strongly developed, greatly extended ventro-caudally (fig. 2), with extensive mem¬ 
braneous inner flap. Clypeus trapeziform. Fore-tibia (fig. 6) with 3 external denticles, 
proximally serrate. Elytra with serially arranged tubercles and carinulae (fig. 5). General 
body form conspicuously complanate; medium-sized (length 8.5 mm). Pronotum (fig. 3) 
with projecting posterolateral angle. Posterior part of prosternum with ventro-caudally 
directed denticle. 

Labrum, fig. 1. Antenna (fig. 1) 10-segmented, the 3 lamellae free, not more or less 
telescoped. Eye-canthus not developed. Lateral border of pronotum (fig. 2) crenulate 
or serrate; general surface of pronotum flat. Elytral epipleuron from base to apex 
rather wide. Anterior part of prosternum consisting of a pair of concavities limited 
laterally by longitudinal ridge and separated by median ridge. Metasternum weakly 
convex, unmodified. Six abdominal sternites distinguishable; sternite 1 almost invisible, 
2 short, 3-5 of equal length, 6 slightly longer (along midline). All coxae contiguous. 
Femora and tibiae of middle and hind legs long and slender. Tarsal claws small, simple; 
tarsi 5-segmented, segments 2-4 short, almost globular. Predominant microsculpture 
simply striolate to annulate-striolate, partly associated with pilosity (fig. 4). — Contents 
of diagnosis tentative due to limited material. 

Type-species. — Cremastochilodius tristis sp. nov. 
Affinities. — As stated in the introduction, Callosides Howden seems to be the closest 

relative of Cremastochilodius. Together with Anaides Westwood, both genera have free 
antennal lamellae and other structural features in common, and therefore a common 
family-group position, i.e. in the Hybosoridae, seems justified (but see Howden’s com¬ 
ment, 1971: 1470). 

Callosides is much smaller (length 4.4 mm), differs in shape of head capsule, pro¬ 
notum, elytra, and in several other characters (compare my figures with Howden’s 
fig. 11), those of primary importance being mentioned in the first paragraph of the 
generic diagnosis. 

Distribution. — Neotropical: Brazil. 
Bionomics. — A cursory inspection of material from the alimentary tract revealed 

the presence of a large amount of fungal material, including Hyphomycetes, and 
therefore Cremastochilodius is suggested to feed on fungi. 

The head of Cremastochilodius shows remarkable protective features, indicative of a 
highly vulnerable way of life. 
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Figs. 1-7; Cremastochîlodîus trîstis. Contours of: 1, head, full-face; 2, right mandible, 
lateral; 3, left half of pronotum, dorsal, with 4, sculpture and pilosity on spot marked 
with asterisk, enlarged; 5, left elytron, dorsal; 6, right fore-tibia and tarsus; 7, left hind 
leg. Scale lines = 1 mm; figs. 1, 2, 6: same scale; figs. 5, 7: same scale. 

CremasîochUodius trisiis sp. nov. (figs. 1-7) 

Description (holotype, female). — Approximate length 8.5, width 4, height 2 mm. 
Colour black, opaque, due to sculpture; pilosity pale brown. Habitus remieescent of 
Placodidus and other cremastochiliform Cetoniinae. 

Cephalic contours, disposition of elevations, fig. 1. Clypeus immarginate, finely 
transversely striolate (magnification X 25), pustulate, and with 15-20 erect setae (ex¬ 
clusive of marginal ones); clypeofrontal transition marked by feeble, medially inter¬ 
rupted ridge. Frons with triangular, in dorsal view (head deflexed) arcuate callosity; 
surface of frons and vertex contiguously punctate, punctures on frons more or less 
distinctly annulate-striolate, their diameters ca. 0.125 mm, densities 5-8/0.1 sq. mm, 
most punctures with more or less erect seta. Maximum width of head 1.80 mm. 
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Pronotal contours, lig. 3; disc virtually flat, sides laterally and anterolaterally with 
shallow impression; anterior border of pronotum with distinct transverse ridge, lateral 
border immarginate, distinctly crenulate in font of posterolateral modifications; entire 
pronotal base immarginate. Pronotal surface crowdedly annulate-striolate (fig. 4), most 
units with suberect, claviform seta; diameters of units on discal centre ca. 0.125 mm, 
densities ca 5/0.1 sq. mm. Median length of pronotum 2.35, maximum width 3.10 mm; 
ratio 1/w 0.77. Scutellum (fig. 5) small. 

Elytral contours, fig. 5; juxtasutural margin with small tubercles; two discal ridges 
fragmented into carinulae and tubercles; paradiscal ridge entire, sharp; apical umbone 
distinct; lateral declivity steep; lateral margin deplanate, crenulate-setiferous; epipleuron 
wide, proceeding to apex, internal margin finely crenulate-setiferous. Elytral disc with 
4 distinct geminate longitudinal striolae; intervening spaces similarly striolate, but 
striolae more or less curvilinear, locally even annulate; lateral declivity more distinctly 
annulate-striolate; entire elytral surface with sparse, long setae. Sutural length of elytra 
4.70, maximum width of elytra combined 3.80 mm; ratio 1/w 1.23. 

Labrum (fig. 1) medially shallowly depressed. Mentum deeply incised; maxilla and 
palpi well developed; mandibles (figs. 1, 2) striolate, setose externally, superiorly 
shagreened, membraneous inner lobe greatly extended. Anterior part of prosternum 
transversely striolate, with median longitudinal ridge; posterior part with striolae 
curving to tip of medial denticle. Other parts of propectus as well as metapectus also 
striolate. Metasternum honey-comb-like striolate, except for posterior margin, which 
is transversely striolate; most sculptural units with distinct seta. Abdominal sternites 
profusely transversely striolate. 

Legs all finely striolate and setose. Fore-tibia, fig. 6; inferior side with serrate medial 
ridge; terminal spur short, reaching to tarsal segment 2. Middle and hind tibiae (fig. 7) 
with serrate-setiferous ridges. Fore-coxa with long anterolateral denticle. Femora (fig.7) 
all relatively long and slender. Tarsal segments 1-4 (figs. 6, 7) all short, compact; 
tarsal claws simple, sickle-shaped. 

Material examined. — Female holotype only, from Brazil (indistinctly handwritten 
label), in Leiden museum. 
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Na het werk van A. G. Richards, uit 1951, is dit het eerste boek waarin een auteur 
het aandurft een overzicht te bieden van de kennis omtrent de Arthropoden-cuticula. 
Hieraan wordt op indrukwekkende wijze geïllustreerd hoezeer het arsenaal aan optische, 
fysische en chemische technieken dat aan de onderzoeker ter beschikking staat, zich 
heeft uitgebreid. 

Alle aspecten van de cuticula komen aan de orde, al is de tekst, in de eigen woorden 
van de auteur, in het biofysische deel minder onvolledig dan in de overige. Niet zonder 
reden, want de grote importantie van de cuticula ligt juist op dit terrein. 

De voornaamste hoofdstukken zijn: algemene structuur van het integument, structu¬ 
rele macromoleculen, moleculaire cross-linking, architectuur van de supermoleculen, 
fysiologie, verkalking, fysische eigenschappen en fylogenetische aspecten. 

Het boek is bijzonder goed verzorgd en de illustraties zijn werkelijk heel mooi. Het 
besluit met een lijst van actuele problemen, met een handvol suggesties omtrent hun 
aanpak. — W. N. Ellis. 
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* voor een naam duidt een naam aan die nieuw is voor de wetenschap. 
* before a name denotes a name new to science. 

** voor een naam geeft een soort of vorm aan die nieuw is voor de Nederlandse fauna. 
** before a name denotes a species or form new to the Netherlands fauna. 

ARTHROPODA Hemiptera.. 195 
Hymenoptera .......... 195 
Lepidoptera ........... 196 

Arachnidea Odonata ... 203 
Acarida.. . . . . 193 Orthoptera ... . 203 
Arachnida ....... . 193 Siphonaptera .......... 203 
Pantopoda ....... ..... 193 

Myriapoda VERTEBRATA 
Chilopoda .. . 193 Mammalia. 203 
Diplopoda........ ..... 194 

Hexapoda PROTOZOA . 203 

Coleoptera .. ..... 194 
Collembola . loa PLANTAR.. . 203 

Dictyoptera ...... ..... 194 
Diptera ... ..... 194 RICKETSIAE __...... 203 

ARTHROPODA 

ARACHNIDEA **insignis 135, 139 Phoxichilidium 74 
Lepthyphantes 135, 139 Pigrolavatus 70 

ACARIDA **maritimus 139 sawayai 70 
Dermatophagoides 12 Minyrioloides 139 Tanystylum 70, 74 

[et seq. Mioxena 139 
intermedius 12 Oonops137 MYRIAPODA 
Malayoglyphus 12 pallida 137 
neotropicalis 12, 13 **patula 135 et seq. CHILOPODA 
pteronyssinus 12 et seq. Perimones 136, 137 **acuminata41,42 
Rhipicephalus l Porrhomrna 140 aulacopus40 
sanguineus 1 Praestigia 135, 138 Brachygeophilus 40 

ARACHNIDA scabriculus 139 calcaratus41,42 
**apricorum 137 **stativa 138 crassipes41 

arctica 138 Troxochrus139 Cryptops 40,41 
**arenarius 136, 137 Zelotes 137 curtipes41 

Argenna 135 et seq. erythrocephalus 41 
**bifrons 139 PANTOPODA ferrugineum 41 

bituberculatum 139 flavus42 
**blanda 139 **Achelia 70 Geophilus42 

britteni 137 , Anoplodactylus 74 hortensis 40 
Ceratinopsis 138 besnardi 70 insculptus42 

**cirrifrons 139 Endeis 76 Lithobius 40,41,42 
Dismodicus 139 erectus 74 melanops 40 

**domesticus 137 femoratum 74 microps41,42 
**duffeyi 135, 138 intermedioides 70, 71 Necrophlaeophanus 42 

Erigone 138 intermedium 70, 71,74 nemorensis40 
errans 140 isthmiacum 74 Pachymerium 41 
Hypomma 139 mollis 76 parisi 41 
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pelidnus41 

Schendyla40 

Strigamia41,42 

truncorum 40 

DIPLOPODA 

Blaniulus 42 

Brachydesmus41 

Chromatoiulus 41,42 

coeruleocinctus 41,42 

Craspedosoma41 

Cylindroiulus41,42 

denticulatus41 

fulvicornis 42 

fuscus41 

Glomeris41 

guttulatus 42 

Julus41 

laeticollis 41 

Lamyctes 42 

latestriatus41 

marginata41 

Microiulus41 

Nemasoma41 

niger41 

nitidus 41,42 

Ommatoiulus 41 

Polydesmus41 

projectus41,42 

Proteroiulus41 

punctatus41 

rawlinsii41 

sabulosus41 

scandinavius41 

superus41 

Tachypodoiulus41 

varicorne 41 

vulneratius 42 

HEXAPODA 

COLEOPTERA 

Aesalus 49 

Amara 11 

Anaides 190 

anthobia 11 

Anthrenus 81 

asiaticus 50 

Callosides 190 

cembrae 82 

Chlaenius 32 

**Cremastochilodius 190 

cruxmajor 32 

fuscipes 27 et seq. 

Hydrobius 27 

Ips 82 

Limnoxenus27 

niger27 et seq. 

Panagaeus 32 

**sarnicus 81 

*timidus49 

♦tristis 191 

vestitus 32 

COLLEMBOLA 

Dimorphiella 101 

*Dimorphotoma 101 

Hypogastrura 137,138 

Isotoma 137,138 

muriphila 101 

viatica 137,138 

viridis 137,138 

DICTYOPTERA 

Archimylacris46 

brevis 46 

chailleti 46 

chavyi 46 

cor 46 

fougerollesi46 

godoni 46 

Hemimylacris 46 

lafittei 46 

Manoblatta46 

mantidioides46 

membranacea 46 

nervosa 46 

Ottweileria46 

parallelus46 

Phylomylacris 43 et seq. 

pintrandi 46 

*reisbachensis 43 et seq. 

Soomylacris46 

villeti 46 

DIPTERA 

abusivus 98,99 

albimanus 98,99 

albitarsis99 

albostriatus 99 

alpinus 99 

angustatus 99 

annulipes99 

arbustorum 97,98,99 

Arctophila99 

arcuatum 98,99 

auricollis98,99 

Baccha 98,99 

balteatus 98,99 

barbata 99 

bicinctum 99 

bombiformis 99 

bombylans98,99 

campestris 99 

canicularis98,99 

cautum 99 

Chei losia 99 

Chrysogaster 98,99 

Chrysotoxum 98,99 

cinctellus98,99 

clunipes 99 

clypeatus 98,99 

comtus 99 

Contarinia 81 

corollae 98,99 
Dasysyrphus 99 

Didea 99 

Dilophus 81 

dispar 99 

Drosophila 137 

Epistropha99 

Episyrphus 98,99 

equestris99 

Eristalis 97,98,99 

fasciata99 

febrilis 81 

florea98,99 

florum 99 

fulva 99 

glaucius 98,99 

granditarsa 98,99 

grossulariae 99 

Helophilus98,99 

hilaris 99 

horticola97,98,99 

illustrata 99 

intricarius 98,99 

Ischyrosyrphus 98,99 

jugorum 98,99 

lappona99 

laternarius98,99 

latifasciatus98,99 
Leucozoma 98,99 

lineola97,98,99 

Liogaster 98,99 

lucorum 98,99 

lunulatus 99 

manicatus 99 

Megasyrphus99 

melanogaster 137 

Melanostoma98,99 

mellinum98. 99 

Me rod on 99 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 35, 1975 195 

metallïna98,99 
Metasyrphus98, 99 
mutabilis 99 
Myriatropa98,99 
nemorum 97,98, 99 
Neoascia98,99 
obscuripennis 98,99 
pagana 99 
pellucens 98,99 
peltatus 99 
pendulus 98,99 
pertinax 97,98,99 
Phalocrodira 97,98,99 
picta98, 99 
pipiens 97,98,99 
Pipiza 99 
Pipizella99 
Platycheirus 98,99 
podagr ica 98,99 
pratorum 98, 99 
pyrastri 98, 99 
pyrivora 81 
Pyrophaena 98,99 
quadrimaculata 99 
Rhingia 99 
ribcsiï 97, 98,99 
rosar um 99 
rostrata 99 
rupium 97, 98, 99 
Scaeva 98,99 
scalare 98,99 
scambus 99 
scripta 97,98,99 
scutellata 99 
segnis 99 
selenitiea98, 99 
sepulchralis 99 
8ericomyia98,99 
silentis 98» 99 
solstititialis 98,99 
Sphaerophoria 97, 98,99 
Sphegina 99 
sylvarum 99 
Syritta 97,98, 99 
Syrphus97,98,99 
tarda 99 
Temnostoma 98,99 
tenax 97,98,99 
torvus 98,99 
tricinctus 99 
trivittatus 98,99 
varipes 99 
vernaie 99 
vespiforme 98,99 
vitripennis 97,98,99 

Volucella 98,99 
vu lp! na 99 
Xanthandrus 99 
Xylota 99 

HE Mi PT ERA 

HOMOPTERA 

Abgrallaspis 83 
Aphis 59 
Aspidiotus 83 
Brachycolus 82 
brevipennis 154 et seq. 
cerastii 82 
citricidus 59 
citricola 59 
cyanophylli 

♦♦destructor 83 
Dysaphis 82 
fairmairei 154 et seq, 
festucae 83 
fraxini 83 
Metapolophium 83 
Muellerianella 154 
Myzus 59, 82 
persicae 82 
Pseudochermes 83 
radicoia 82 
spiraecola 59 
tavaresi 59 
Toxoptera 59 

HYMENOPTERA 

afra 36 
Agenoideus 37 
alpinobalticus 37 
Anagrus 155 
analis 36 
andrenoides 36 
Anoplius 37 
Anthidium 36 
Anthophora 36 
Apanteles 115 
Arachnospila 37 
assimilis 37 
ater 38 
Aulacus 58 
aurifrons 171, 172 
auriger 170 
auruîenta 36 
azurescens 62 
Biastes 36 
Biosteres 175 
borealis 38 

brevicaudis 81 
brevitarsis 37 
brunnea (Eumenes) 61 
brun(n)ea (Montezumia) 

[62 
camelus 58 
canalicus 171 
carbonarius 175 
carinulatus 62 , 
Cerceris 37 
Chrysis 36, 37 
chrysotoma 115 
cinctellus 37 
circumscriptus 115 
claviventris 171 
clypealis 37 
coecutiens 36 
Coelioxys 36 

♦compressa 158 
connexus 37 
constrictus 36 

♦cooperi 170, 172 
coriaceum 36 
crabro 103 
Crossocerus 19, 37 
Didymogastraól 
dimidiatus 37 
Diodontus 37 
Diprion 81 
dispar 15 
Ectemnius 37 
Enaysma 115 
Epeolus 36 
Eumenes 61,62 
Evagestes 37 
excavatus 15 
farmakena 15 
fennica 37 
ssp. fenniensis 

[(C. mediata) 37 
funicularius 171 
furcata 36 
ge nie ula ta 61 
ghilianii 61 
gordius 115 
Gorytes 27 
Halictus 36 
Hedychridium 36 
Heterogamus 15 
impressus 175 
indutus 62 
infernalis 62 
insidiosus 37 
laticinctus 37 

♦♦leucostoma 19 
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littoralis 37 

longiventris 173 

longula 37 

lucana 115 

maculatus 37 

maritima 19 

meciiata 37 

Megachile 36 

Megastigmus 81 

*Mesostoa 158 

*Mesostoinae 158 

Mimumesa 37 

minidentatus 170, 172 

Miscophus 38 

Montezumia62 

nigrifrons 37 

nigrinum 37 

*nigripes 171, 172 

Nitela 38 

niveipes 115 

Notozus 36 

Nysson 37 

obtusiventris 37 

Odynerus 62 

Osmia 19, 36 

Passaloecus 37 

pectinicornis 115 

pictipes 37 

Pnigalio 115 

prasinus 36 

Priocnemis 37 

Prosopis 37 

Psen 37, 170 et seq. 

Pseneo 170 et seq. 

Psenulus 37 

punctatum 36 

pyrenaea 36 

quinquecinctus 37 

Rhopalum 37 

rozenburgensis 36 

ruficornis 37 

rufohirta 36 

rutilans 36 

sepulchralis 62 

sexmaculatus 36 

sibericus 37 

similis 81 

spinolai 38 

striatus 58 

ssp. subcoriacea 

[(C. longula) 37 

Symmorphus 37 

Sympiesis 115 

taschenbergi 173 

tatianae 15 

trivialis 37 

truncatus 36 

Vespa 103 

walkeri 37 

Xiphydria 58 

LEPIDOPTERA 

Abraxas 25, 129 

Abrostola95, 128 

abruptella 105 

absinthiata 129 

acaciae 143, 145 

aceris 128 

Acherontia 6,9, 34, 103, 

[163, 165 

Achlya 34 

Achlyodes 167 

Acleris 130 

Acontia 24 

Acronicta 35, 128 

acteon 145 

Actinotia 35,93, 103 

adippe 22, 144 

admetus 23, 141,143, 145 

Adscita 21,23 

adscitella 105 

adustata 103 

aegeria 101, 144 

aerugula 34 

aestivaria 129 

Aethes 95, 130 

aethiops 21, 22 

affinis 35, 128 

affinitana 130 

afranius 167 

agestis 23, 145 

Aglais 4,23, 126, 144, 161 

aglaja 21,22, 144 

Agonopterix 131 

Agriopis94 

Agriphila 130 

Agrius 6,9 

Agrodiaetus 23, 141, 142, 

[143,145 

Agrotis 6,9,94, 127, 163, 

[165 

f. albata (T. variata) 94 

f. albingensis (T. or) 34 

albipuncta9, 164 

f. albomarginata 

[(P. populi) 94 

albonigrata 25 

albulata 25 

alceae 23,145 

alcetas 143, 145 

alchemillata 129 

alchimiella 132 

alchymista 103 

alciphron 23 

Alcis 25 

alcon 21,23,101 

*aleatrix 189 

algira21,24 

alni 35, 103 

alniaria 129 

alnifoliella 132 

alpianus 167 

alpinata 25 

alpinella 107 

alpium 33, 34, 35 

alsines 128 

alternaria 129 

alternata 129 

f. alticola(P. alveus) 

[52 et seq. 

Alucita 78 

alveus 52 et seq. 

amanda 21,23,145 

Amata 24 
Amathes 103 

ambigua 103, 164 

Amphipoea 128 

anachoreta 103,178 

anacreon 167 

Anastrus 167 

ancilla24 

andromedae 23 

anteros 142 

anthelea20,22,141,144 

Anthocharis 20,21,34 

Anticollix 103 

antiopa4, 20, 23, 144, 162 

antiqua 126 

**antispilella 79 

Antophila 131 

Apamea 128 

Apatele 103 

Apatura 20, 22, 34 

Apeira 94 

Aphantopus 22, 141, 142, 

[144 

Aplasta 8, 10,25 

Apocheima 35, 129 

apollo 20, 21, 142, 143 

Aporia21,143 

Apotomis 131 

**aprilella 79 

Araschnia 34,162 

arcania 144 

areas 166,167 
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Archanara 94 

Archips 25,130 

Arctia 64,127 

arenaria 25 

Arenostola 35, 103, 128 

arethusa 142, 144 

Arethusana 142, 144 

argentana 25 

argiades 145 

argiolus 34, 126, 145 

argus 20, 23,145 

Argynnis 21,22, 144 

Argyresthia 80,132 

argyrognomon 143, 145 

Aricia23,142 

arion 23 

artaxerxes 23,145 

**artemisiae 180 
asteria 20, 22 

asteris 128 

asychis 167 

atalanta 5,9, 126, 144, 162, 

[165 

Atethmia 35 

athalia 21,22 

atricomella 106 

atriplicella 131 

atriplicis 128 

atropos 6, 9, 34, 103, 
[106, 163, 165 

aucupariae 132 

augustella 189 

aurana130 

aurantiaria94 

aurinia 20, 22 

australis 21 

Autographa 7, 10, 24,94, 

[103, 128,163,164 

aversata 129 

Axylia 127 

Bactra 131 

bankiana95, 160 

baptisae 167 

baton 23 

begga 166,167 

Bena24, 33 

betulana 130 

betularia 129 

betuletana 131 

bicoloria 33, 34 

bicuspis 33, 34, 103, 128 

bifida 34 

binaria94 

biriviata 103, 129 

biselata 129 

Biston 35, 129 

blandiata 20, 25 

Boarmia 25 

boeticus 145 

boleti 26 

Boloria21,22 

bractea 7, 10,24,94, 

[164, 165 

brassicae (Mamestra) 102 

brassicae (Pieris) 4,9, 126 

[141, 143 

Brenthis 22, 144 

Brintesia 22, 144 

briseis 22, 144 

brizo 167 

brockeella 132 

brunnea 24, 103 

Bucculatrix 79 

bucephala 126 

busirus 167 

Cabera 129 

cacaliae 55 

cagnagella(us) 84,132 

Calamia95 

Calamotropha 130 

c-album 23, 34, 77, 100, 

[101, 144, 161 

Callimorpha 20, 24 

Callophrys 145 

calodactyla 130 

Calophasia 103 

Caloptilia 18, 132 

Calymnia94 

Camilla 101,103,161 

Campaea 129 

cana 130 

canescens167 

capucina 126 

Caradrina95,128 

Carcharodus 23,142, 
143,145 

cardamines 20, 21,34 

carduiö, 9, 23,126, 144, 

163, 165 
carmelita93 

carniolica21, 24 

Carrhenes 167 

carthami 23 

casta 127 

Catephia 103 

Catocala 128 

Catoptria 25 

cecilia 22, 144 

Celaena 128 

Celastrina 34, 126, 145 

celtis 142, 144 

centaureata 129 

centrago 35 

f. centrifasciata (C. citrago) 94 

Cerapteryx 128 

cerasana 130 

Cerastis 35 

cerealis 167 

Cerura95, 126 

cespitis 103 

chalcidiformis 21,24 

Chamaesphecia 21,24 

chamomillae 128 

Charaxes 142, 144 

Chazara 22, 144 

Chesias 35 

Chilo 130 

Chiomara 167 

Chloridea24 

Chloroclystis 129 

chloros 24 

chrysitis 128 

Chrysocrambus 25 

chryson 163, 165 

chrysorrhoea 24, 126 

Chrysoteuchia 130 

Cilix 127 

cinarae 145 

cinctella 105 

circe 22, 144 

Cirrhia 94 

citrago 35,94 

clathrata 129 

clausthaliana 25 

Cleopatra 141, 143 

Clepsis 130 

cloacella 132 

Clossiana 20,22, 144 

Clostera 103,178 

Cnephasia 130 

Cnephasiella 130 

c-nigrum 127 

Coccidiphaga 24 

Coenonympha20, 22, 101, 

[126, 144 

Coenotephria 20, 25 

coeruleocephala 128 

Coleophora 59, 131, 174 

Colobochyla 103 

Colocasia 128 

Colias 5,9, 21, 143, 162, 

[164, 165 

comariana 130 

comes 127 

Comibaena 33, 103 
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comitata 129 
comma 145 
conchella25 
confusa7, 10, 35, 163, 165 
conigera 103 
conjugella 132 
continuella 133 
convolvuli 6, 9, 163, 165 
conwagana 130 
coracina 25 
coridon 21,23, 145 
coronata 130 
coryli 128 
corylifoliella 108 et seq. 
Cosmia 35,128 
Cosmiotes 131 
Cossus 127 
cossus 127 
Costaconvexa 25 
f. costimaculata 

[(T. variata) 94 
Crambus 32, 130 
crataegi(Aporia)21,143 
crataegi (Trichiura) 34 
craterellus 25 
crenata 34 
croceus 5,9,21,143,162, 

[165 
cruentalis 21,25 
Cucullia 77, 128, 180 
culmella 130 
Cupido 23 
curtula 178 
curvatula 34 
cyanata 25 
Cyaniris 20,23,100, 141, 

[145 
Cycloglypha 167 

Cyclophora95, 103 
cynosbatella 131 
Cynthia 6,9, 23,126, 144, 

[163, 165 
cynthia 20, 22 
damon 145 
daphne 22, 144 
Daphnis 165 
daphnis 23,145 
daplidice 21, 143 
deceptoria 103 
decimalis 94,128 
decrepitalis 25 
defoliaria94 
degeerella 132 
Deilephila 34,93 
Deltote 160 

dentella 132 
Depressaria 131 
Diachrysia 128, 163,165 
diamina 22 
Diaphora 94 
Diarsia 24, 103, 127 
Dichrorampha25, 130 
didyma 22, 144 
didymata 129 
Diloba 128 
dimidiata 129 
Dira 101 
Discestra 95,128 
dispar (Lymantria) 24 
Diurnea 131 
dodonaea 33, 34 
dolobraria 103 
dominula 20, 24 
dorylas 23, 145 
Drepana 34,94, 127 
dromedarius 126 
Drymonia 33, 34 
Dryobotodes 103 
dubitata 25 
duplaris 127 
duponcheli 144 
Dypterygia95 
Dysauxes 24 
Dysgonia 21,24 
Eana 25 
Ebrietas 167 
egea 23, 144 
Eilema95 
Elachista 79,*105 et seq., 131 
Eligmodonta 126 
elpenor 34 
emarginata 129 
Ematheudes 25 
emberizaepenella 132 
emortualis 95 
Enargia 103 
Endrosis 131 
Ennomos 129 
Entephria 25 
Ephelis 21,25 
ephialtes 24 
Ephyriades 166, 167 
Epiblema 130 
Epichnopteryx 127 
Epinephele 22 
Epinotia 131 
Epirrhoe 129 
Erannis 94 

*Eratophyes 187 
Erebia20, 21,22, 142, 144 

eremita 103 
Eremobia 24 
ergane 21, 143 
eriphyle 21,22 
eroides 141, 143, 145 
Erynnis 23, 166 et seq. 
escheri 145 
Eucosma 130 
eumedon 23 
Eumedonia 23 
euphrosyne 22, 144 
Euphydryas 20, 22 
Eupithecia 20, 25,90, 104, 

[129 
Euplexia 128 
Euprepria 24 
Euproctis 24, 126 
Eurrhypara 130 
Eustrotia94,95 
Euxoa 127 
Everes 143, 145 
Evergestis 130 
evonymellus 84, 85 
exanthemata 129 
exclamationis 103, 127 
exsoleta9, 164 
extimalis 130 
exulans 24 
Fabriciana 22, 144 
fabriciana 131 
fagana 33, 35 
fagella 131 
fagi 21,34, 103, 144 
Fagivorina 25 
falcataria 127 
farfarae 130 
farinosa21, 141,143 
fasciuncula 128 
fatua 144 
ferrugalis 8, 10 
ferrugata94, 129 
ferula 22, 144 
filipendulae 24 
fimbriata 24,93 
fimbriatalis 25 
fischerella 131 
flammea 94 
flavago 35 
flavicornis 34 
flavofasciata 129 
flexuala 24 
fluctuata 129 
fluctuosa 34 
fraxinella 132 
freyerella 131 
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fuciformis 103 hemerobiella 131 ioias 23 

fucosa 128 Hemithea 129 Iphiclides 21,143,173 

fuliginosa 127 Heodesl41,142,143,145 ipsilon 6,9,94, 127, 163, 165 

fulvescens 131 heparana 130 iris 34 

funeralis 167 hepatica 33, 35 irrorellus 84, 85 

furcata 25 Hepialus 20,24, 127 Issoria 6,9, 144, 163, 165 
furuncula 128 heracliana 131 jasius 142,144 

fusca25 Herse 163, 165 Jaspidia 103 

fuscedinella 131 Hesperia 145 Jodis 95 

fuscovenosa 25, 103 hexadactyla 79 Jordanita 24 
galas hea 22, 141, 144 Hipparchia 2 !, 101, 144 jota 24 

gallii 8,94,162 hippothoe 20,23,142, 143, 145 jurtina22, 101, 126, 144 
gamrna 7, 10, 94, 103, 128, hirtaria 35 juvenalis 167 

[163, 165 hispidaria 35 Kirinia 22, 14 Î, 144 

gangabella 106 Hofmannophila 131 kleemannella 132 
gardetta 22 holdenella 106 kruegeri 24 

Gastropacha 34, 103 Hoplodrina9,103,128,164 krueperi 141, 143 
Gegenes 145 horatius 167 Lacanobia 128 
Gek oh ia 131 hortulata 130 lactearia95 

geminatella 106 hostilis 130 lacunana 131 

Geometra33, 129 humilis 131 Ladoga 141, 144, 161 

Gesta 167 humuli 20, 24 laevigata 25 

gilvago 94 hyale 5,9,162,164 1-album 8, 24,94, 164 

glaucata 127 Hybocampa 34 Lampides 145 

gleichenella 106 Hydriomena25, 129 lancealana 131 

Gluphisia 34 Hydroecia 94 Laothoe 126 

glutinosae 133 hydrolapathella 174 larissa 20, 22, 144 

Glyphipteryx 131 Hylesó, 8,9,48,94, 162, Lasiommata 126, 144, 161, 

Gnophos 25 [163, 165 [162 

Gnorimoschema 82 Hyloicus 34 Laspeyresia 24, 130 

goedartella 132 Hypena24,129 lathonia6,9, 144, 163, 165 

Gonepteryx4,21,101,126, hyperantus22, Î4Î, 142, 144 latifasciana 130 

[141, 143 Hyponepheie 144 latruncula 128 

gonodactyla 130 icarus 21,23,101,126,145 f. lechneri (R. lutosa) 94 

goossensiata 129 icelus 167 leporina 128 

gorge 22 Idaea25,103,129 Leptidea2I, 144 

Gorgythion 166, 167 idas 143,145 Leueodonta 33, 34 

Gortyna 35 ilia 20,22 ieucographa 35 

gothica 128 ilicis 145 leucostigma 128 

Grais 167 immundana 131 levana 34, 162 

graminis 128 immutata 129 libatrix 128 

*grammodactyia 78 impluviata 25,129 Libythea 142, 144 

Grapholitha 82 anpma 95, Î28 lichenella 127 

griseata 129 Inachis4,23,101,126,162 Ligdia 103 

grossulariata 25, 129 incanata25 llgea 21 

Gymnoscelis 25 incerta 128 Lim en it is 101, 103 

Hada 128 incertana 130 lineana 13! 

Hadena128 Incur varia 132 linearia 103 

halterata 35 inquinata 25 lineata (Hyles) 6,9,48, 

Harpyïa 33, 34,103 interjecta 35 [163, 165 

hartmanniana 130 interjectana 130 lineata (Siona) 25, 103 

hecate 22 intermedia 25 lineola 145 

Hedya 31,80, 131 interrogations 8,10,94 Lithacodia 128 

Hellas 167 io 4,23,101,126,162 Lithocolletis 79, 108 

Hemaris 103 lolana 23 Lithosia 8, 24,94 
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lithoxylaea 128 

ssp. livornica(H. lineata) 

[6,9,48, 163, 165 

Lobophora 35 

Lomaspilis 129 

lonicerae 24 

lubricipeda 127 

Lucasia 23 

lucilius 167 

lucipara 128 

luctuosa 24 

lunaria 35 

lunosa 103 

lunula 103 

Luperina94 

lupina 144 

lupulina 127 

lutea 127 

luteolata 129 

lutosa 94 

Macdunnoughia 7, 10, 35, 

[163, 165 

machaon 4, 21, 103, 143, 

[162 

Macroglossum 6,9,163, 

[165 

Macrothylacia 34 

Maculinea21,23, 101 

maculipennis 164 

maera 144 

**magnificella 70, 106 

mahalebellus 84, 85 

Malacosoma 127 

malinellus 84 

Mamestra94, 102 

mamurra 142, 144 

Maniola22, 101,126, 144 
manni 21 

margaritata 129 

marginepunctata 25 

marloyi 167 

martialis 167 

masculella 132 

Massonia 150 

matura 22, 35 

mazans 167 

Mecyna 25 

medusa 20, 22 

megacephala 120 

megera 101, 126, 144, 161, 

[162 

megerlella 105 

Melanargia 20, 22, 141, 144 

Melanchra 128 

mêlas 142, 144 

Meleageria 23, 145 

Melitaea 22, 144 

Mellicta 20, 21,22 

mendica (Diaphora) 94 

mendica(Diarsia) 127 

meridianus 167 

Mesoacidalia 21,22, 144 

Mesoligia 128 

metaxella 132 

Metaxmeste 25 

meticulosa 128 

metis 20 

Metzneria 79 

micacea 94 

milhauseri 34 

Miltochrista 33, 34 

miniata 33, 34 

minimus 23 

Minoa 103 

minorata 25 

mnemosyne 20, 21, 142,143 

Moma 33, 34, 35 

Mompha 131 

monacha 34 

monoglypha 128 

Monopis 132 

montanata 25, 129 

montanus 167 

Morcphaga 26 

morpheus (Caradrina) 95, 

[128 

mundana181 

murinata 103 

Muschampia 145 

Mythimna 8,9, 24, 33, 35, 

[94,95, 103, 128, 164 

Naenia 103 

naevana 131 

nana 128 

nanata94 

napi 5,9, 21, 126 

nebulata 20, 25 

Nemapogon 132 

Nematopogon 132 

Nemophora 132 

nemoralis 129 

Nephopterix 130 

Nepticula 132, 133 

Neptis 20, 23 

nerii 165 

neustria 127 

nexa 35 

nigralis 25 

nigricans 127 

niobe 22, 144 

nisella 131 

Noctua 24, 35, 93, 95, 127 

noctuella 8,10 

Nola 34 

Nomophila8, 10,164,165 

Nonagria 35 

Nordmannia 143, 145 

nostrodamus 145 

Notodonta 126 

nubiferana 131 

nubilalis 130 

Nudaria 181 

nupta128 

nymphaeata 130 

Nymphalis 4, 20, 23,144, 

[162 

Nymphula 130 

obliquella 105 

f. obscura (M. oleracea) 94 

obsoleta 103, 128 

obstipata 8,10, 35 

ocellana 130 

ocellaris 35 

ocellata 34,126 

Ochlodes 23,145 

ochrata25 

ochroleuca 24 

Ochropleura 127 

Ochrostigma33, 34 

ocularis 127 

Odontosia 93,95 

oeme 20, 22 

oleracea 94, 128 

Olethreutes 131 

Oligia 128 

olivalis 130 
Omphaloscelis 103 

ononaria 8,10,25 

operculella 82 

Opisthograptis 129 

oporana 25 

or 34 

orbona93 

Orectis 24 

Orgyia 126 

orientalis 85, 142, 143, 145 

ornata 25 

Orthonama 8, 10, 35 

Orthosia94, 128 

osiris 23 

osterodensis 21,24 

Ostrinia 130 

ottomana 142,144 

Ourapteryx 129 

pacuvius 167 
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padella(us) 84,85, 86,132 

Palaeochrysophanus 20, 23, 

[142, 143, 145 

paleacea 103 

pales 21,22 

pallens 128 

palpina Î26 

paluddla 130 

pamphilus 21,22,101,126, 

[144 

Pandemis 1.30 

Pandoriana 141, 144 

pandora 141,144 

pandrose 22 

Panolis 94 

paphia21,22, 144 

Papilio 4,21,103, 143, 162 

papilionaria 33, 129 

Paranthrene 103 

Pararge 101,144 

Parasemia 20,24, 35 

Parastichtis 103 

Parnassius 20,21, 142, 143 

Pardia 131 

pastinaceila 131 

pelias 167 

Pelurga 129 

Peribatodes95, 129 

Peridroma 7,9,94 

Perizorna20, 25, 129 

perlelSa 130 

persicariae 128 

persius 167 

petiverella 25 

phalaenoides 167 

P hal era 126 

Phalonidia 130 

pharte 21,22 

phegea 24 

Pheosia 126 

ssp. philemon (E. areas) 166 

Philereme 94 

Philotes 23 

Philudoria 127 

phlaeas 23, 145 

Phlogophora94, 128 

phlomidis 21,23, Î45 

phoebe 22, 144 

Phragmatobia 127 

phragmitella 130 

phragmitidis 35, 103, 128 

phrygialis 25 

Phyllodesma 34, 103 

Phyllonorycter 79, 82, 108, 132 

Phytometra 180 

Pieris 4, 9, 101, 126, 141, 143 

.pilosaria 129 

pinastri 34 

pirithous 23, 145 

Plagodis 103 

plantaginis 20, 24, 35 

platani82 

Platyptilia 130 

Plebejus 20, 23, 145 

PlebiculaH, 23, 145 

Plemyria 129 

Pleuroptya 103, 130 

plumbana 130 

plumbellus 84, 85 

Plutella 8, 10, 132, 164, 165 

poae 131 

podalirius 21, 143, 173 

podana 130 

Poecilocampa94 

Polia 33, 35 

polychloros 4, 23, 144, 162 

Polygonia 23, 34, 77, 100, 

[101, 144, 161 

polygrammata 25 

polyodon 35, 93, 103 

Polyommatus 21, 23, 101, 

[126, 141, 143, 145 

Polyphaenis 24 

Polyploca 34 

Polypogon 24, 129 

polystigmellus 85 

pomonella 130 

Pontia 21, 143 

populi (Poecilocampa) 94 

populifolia 34, 103 

porcellus 34,93 

porphyrea 127 

potatoria 127 

prasinana 24, 33 

pratella 32 

Prays 132 

proboscidalis 24, 129 

proboscidata24 

pronuba95, 127 

propertius 166, 167 

propinquella 131 

proto 145 

pruni (Odonestis) 95 

Pseudargyrotoza 130 

f. pseudoalbingensis 

[(A. flavicornis) 34 

Pseudochazara 20, 22, 141, 

[142, 144 

Pseudohermenias 25 

Pseudoips 33, 35 

pseudospretella 131 

Psolos 25 

Psyche 127 

Pterostoma 126 

Ptilodon 126 

**pulchel!a (Argyresthia) 80 

pulchella(Elachista) 107 

pulla 127 

pumilata 25 

pumilio 145 

punctaria95 

punctelia 25 

punctinalis 129 

punctum 24 

purpuralis 25 

pusaria 129 

pustulata 33, 103 

puta 127 

putris 127 

pygarga 128 

Pygrnaena 25 

ssp. pyralina (G. begga) 

[166 

Pyrausta 25 

pyrella 132 

Pyrgus 20, 23, 52 et seq., 

[145 

pyri 132 
pyrina 103,127 

Pyronia 22, 144 

quadra 8, 24,94 

Quadrus 167 

quercifoliella 132 

quercus 142, 145 

Quercusia 142, 145 

rapae 4,9, 10, 101,126, 143 

*rassei 150 

rectangulata 129 

reducta 141, 144 

regificella 106 

repandata25 

retinella 132 

rhamnellus 84 

rhamni4,101, 126, 143 

Rhodometra 8, 10, 35 

rhombella 131 

rhomboidaria95, 129 

Rhopobota 131 

ridens 34 

ripartii 23, 143, 145 

Rivula 128 

rivularis 20, 23, 128 

roboraria 25 

**roborella 133 

**robustella 18, 132 
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Roeselia 24 

rorellus 84 

roseomaculana 31,80 

roxelana 22, 141, 144 

rubi (Callophrys) 145 

rubi (Diarsia) 127 

rubi (Macrothylacia) 34 

rubigana 130 

rubiginata 129 

rufata 35 

rufocinerea 131 

ruralis 103, 130 

rusticata 25 

rusticella 132 

f. ryffelensis (P. alveus) 52 

sacraria 8, 10, 35 

salicalis 103 

sambucaria 129 

sarcitrella 131 

satyrata 129 

Satyrus 22, 144 

saucia 7, 9, 94 

**scabiosella 79 

scabriuscula 95 

f. scandinavicus (P. alveus) 

[52 

schieferi 20, 25 

Schiffermuelleria 189 

Schrankia 129 

schreberella 132 

scitula 21,24 

Scoliopteryx 128 

Scotia 25, 103, 129 

scoticus 32 

Scrobipalpa 131 

scudderi 167 

secalis 128 

segetum 127 

selasella 130 

Selenia 35, 103 

semele 22, 101,144 

semiargus20, 23, 100, 141, 

[145 

Semiothisa 129 

sempiternus 167 

seriata 129 
sericata 24 

serpentata 25 

serratella 131 

serratulae 145 

sertorius 23, 145 

sexstrigata 103 

sifanicus 54 

similis 126 

simpliciella 131 

sinapis 21, 144 

Siona 25, 103 

Smerinthus 34, 126 

Solenobia 127 

sordens 128 

sororcula95 

sororculana 131 

spadicearia 129 

sparganii 94 

sparsata 103 

spectrana 130 

Spialia 21,23, 145 

Spilonota 130 

Spilosoma 127 

spini 23, 145 

splendidissimella 133 

stabilis 94, 128 

Staphylus 167 

statices 23 

Stauropus 34, 103 

stellatarum 6, 9, 163, 165 

stettinensis 132 

sticlicalis 164, 165 

stigmaticus 167 

straminella 130 

striata 24 

strigilis 128 

strigula 24 

Strymonidia 23, 145 

suasa 128 

subpropinquella 131 

subsolana 21,23 

subtrimaculella 132 

suspecta 103 

Swammerdamia 132 

sylvata 129 

sylvestris 145 

sylvina 127 

Syngrapha 8, 10,94 

Syntarucus 23,145 

syringaria94 

syringella 132 

tabaniformis 103 

taenialis 129 

tages 23,167 

telemachus 167 

tenebrosana 82 

tentacularia 24 

tenuiata 25 

tessellum 145 

testacea94 

Tethea 34, 127 

tetralunaria 103 

thalassina 128 

Thalpophila 35 

Thera 20, 25,94 

thersamon 23 

Thersamonia 23 

thersitis 145 

Tholera 94, 103, 128 

thraso 167 

Thymelicus 145 

Timandra 129 

Timochares 167 

tisias 167 

titania 20, 22 

tithonus 144 

tityrus 141, 145 

Tortrix 9, 130, 164 

Trachea 128 

transalpina 24 

transversata94 

trapezina94, 128 

tremula 126 

tremulifolia 34, 103 

**triangulana95 

triangulum 128 

Trichiura 34 

tridens (Acronicta) 128 

tridens (Calamia) 95 

trifasciata 167 

trifolii (Coleophora) 59 

trifolii (Discestra) 95, 128 

trifolii (Zygaena) 24 

trigemina 95 

trimaculana 131 

trimaculella 132 

trinalis 25 

triplasia 128 

Triphosa 25 

Trisateles 95 

tristella 130 

tristis 167 

trivia 144 

tullia 20,22 

turca 33, 35 

typica 103 

Udea 8, 10, 25, 130 

uliginosellus 32 

ulmifoliella 132 

umbratica 128 

unanimis 128 

uncula 94 

unifasciella 106 

unipunctana 131 

urticae (Aglais)4, 23, 126, 

[144,161 

Vanessa 5, 9, 126, 144, 162, 

1165 

variata 20, 94 
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SIPHONAPTERA 

alticola'65 

*cavifrons 65 

Stigmactenus 65 

toxopeusi 65 

werneri 65 

variegana 130 

velitaris 33, 34 

venata(us) 23,145 

verbase! 77 

vestigialis 127 

vïgintipunctatus 84 

villica 64 

vmtila95,126 

virgaureae 21,23,142,145 

viridana9,130,164 

viridaria 180 

viriplaca 24 

vulgata 129 

vulpinaria25 

warrenensis 20,23,52 

[et seq. 

Xanthia 35 

xanthographa 128 

Xanthorhoe 25,94,103, 

[129 

Xylena9,164 

xylosteana 130 

yeatiana 131 

Yponomeuta 84 et seq.» 

[132 

Ypsolopha 132 

zarucco 167 

Zelleria 86 

Zeuzera 103,127 

ziczac 126 

Zygaenall» 24 

ODONATA 

jakobyi 43 
Platyphlebopteron 43 

ORTHOPTERA 

*ssp, acuminata (P. ebnen) 

[118,122 

chelmos 89,90,91 

ssp. déplanta (P. chelmos) 

191 

ebnen 118 et seq. 

*§sp. excurvata (P. ebner!) 

[118,121 

fusca89,90,91 

*menalon 88 et seq. 

Modestana 118 et seq, 

Parnassiana 88 et seq. 

parnassica 89,90,91 

Platycleis 118 et seq. 

tymphiensis 89,90,91 

tymphrestos 89,91 

ssp. unicolor (Chelmes) 91 

VERTEBRATA 

MAMMALIA 

Pogonomelomys 
[ruemmleri 166 

Pogonomys sylvestris 66 

Rattus 65 

PROTOZOA 
Babesia canis 2 

PLANTAE 

Achillea millefolium 36 

Aegopodium 36 

Aira caespitosa 106 

Amelanchier 108 

Angelica sylvestris 96 et seq. 

Artemisia campestris 180 

Avena sativa 155 

Beteia 108 

Brachypodium sylvaticum 

[106 

Bromus asper 106 

Bromus ramosus 106 

Calamagrostis epigeios 139 

Cerastium holosteoides 82 

Chaenomeles 108 

Citrus 59 

Colutea arborescens 21 

Corylus 80 

Cotoneaster 86,108 

Crataegus 108 

Crataegeus monogyna 84 

Cydonia 108 

Deschampsia caespitosa 

[106,154 et seq. 

Euonymus europaeu® 84 

Fagus 108 

Filipendula ulmaria 96 et seq. 

Heracleum sphondylium 99 

Holcus ianatus 154 et seq. 

Hordeum vulgare 155 

Inula conyza 77 

Jasione 36 

Juncus effusus 154 

Knautia arvense 99 

Knautia sylvatica 99 

Lonicera 79 

Luzula sylvatica 79 

Malus 108 

Malus silvestris 84 

Melica unifiera 106 

Mespilus 108 

Pastinaca 37 

Pinusstrobus 81 

Platanus aurifolïa 82 

Polygala serpyllifolia 180 

Polygala vulgaris 180 

Prunus 108 

Prunus domestica 84 

Prunus mahaleb 84,85 

Prunus padus 84 

Prunus spinosa 84 

Pyrus 108 

Rhamnus catharticus 84 

Rosa rugosa 82 

Rumex hydrolapathum 174 

Salicorniaeuropaea 138 

Salix 84 

Salix repens 139 

Scabiosa columbaria 78,79 

Secaîe cereale 155 

Sedum 101 

Sedum telephîum 84,86 

Senecio fuchsii 96 et seq, 

Senecio viscosus 102 

SorbusSO, 108 

Sorbus aucuparia 86 

Sorbus intermedia 81 

Spiraea 108 

Triticum aestivum 155 

Yerbascum thapsus 77 

Veronica longifolia 95 

RICKETSIAE 
Ricketsia conori 2 
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CORRECTIES 

p. 20, regel 15 van onderen: variata Den. & Schiff, moet zijn albonigrata Höfer 

p. 21, regel 24 van boven: aglaia moet zijn aglaja 

p. 34, regel 4 van onderen: Polyp&loca moet zijn Polyploca 

p. 128, regel 3 van boven: Discentra moet zijn Discestra 

p. 144, regel 7 van boven: Ladoga moet zijn Ladoga. 
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